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DERDE BOEK.
15EVATTENDE HET DERDE TYDPÈRK ; VAN DE

REGEERING VAN DEN KEIZER KONSTANTYN

DEN GROOTEN, IN HET BEGIN DER. VIERDE

EEUW, TOT DE OPKOMST VAN MOHAM-

MED, IN DE ZEVENDE EEUW.

TIENDE HOOFDSTUK»
Korte fchets der Wereldlijke Gefchiedenis , van den

ondergang van het Westench Keizerrijk^ tot de

Hegirah, o/ vlucht van Mohammed. Fan het

jaar 4.76, tot 622*

JL oen hèt Romeinfche Keizerrijk in het Westen , Ut

onder augustulus, in het jaar 476, een einde °y^
ham , regeerde in het Oosten te Konflantinopolen HoofdfT.

iENö, die zijnen Zoon lèo II. was opgevolgd (). "^ ^* ^^

De Gefchiedenis maalt dezen Vorst af, als bezoé- 10^ 622I
deld met allerhande misdaden , gierig , wellustig , en

Wreed. Dit zoo zijnde , behoeft men zich niet te
^^S^""^

Vérwonderen, dat de haat zijner onderdanen menig» zer zeno^

vul"

C*) Zie Deel^. Bladz.6%.

X. Deel. A



a KERKELIJKE
lil vuldige oproeren verwekte en begunftigde. Hy werd
BOEK door BASiLisKUS in het jaar 475 uit het Rijk ver-

Hoofdft. dreven, maar na 20 maanden op .den Troon her-

na C. G. -field zijnde , liet hij dezen van honger fterven , én

1^6^^' "oodzaakte deszelfs Zoon marcus, den Geestelijken

,

'

Staat aan te nemen. Ondertiisfchen verbeterde 2e-

NO zijne ondeugden niet , en 'er ontflonden nieuwe

oproeren, ook verwoestten de Gothen alle de Win-

gewesten des Rijks, tot voor de poorten van Kors-

ftantinopolen. Hij ffierf aan eene beroerte, in het

jaar 491, na eene regeering van 17 jaaren. Onder-

tusfchen kan zijn ijver , om de Godsdiensttwisten

,

welke onder zijne regeering zeer hevig waren , bij te

leggen, veei invloed gehad hebben op het ongunftig

oordeel, hetwelk van hem geveld wordt; door zijne

pogingen tot vrede, bijzonder door zijn gefchrift //<?-

noticon ^ mishaagde hij aan alle de partijen, en kwam
bij allen in haat ( * ).

Van mk- Zijn Opvolger anastasius kweet zich als eeU"

5TAS1US. nuttig Vorst voor het Rijk. Hij legde zich met

ijver toe op de Staatszaken , betoonde geene zucht

voor vermaaken , was zuinig^ en weldadig , en bande

alle aanbrengers van zijn Hof. Ook Ichafte hij de

barbaarfche gevechten van menfchen met wilde bees-

ten geheel- af, als ook het verkopen der ambten^,

en deed eene belasting ophouden , het Chryftjrgy-

rum geheten , die even fchandelijk was voor de

regeering, ais haatlijk en- nadeelig voor het volk;.

tot

( * ) MARCKLL. in Chrotu pag, 32.; cassiod. in Ckron-,

'pjg. 368. euZx



GESCHIEDENIS. 3

tot veiligheid van den omtrek van Konftdntim'pokii III

bouwde liij den zoogenoemden langen muur, van ^'^^

de déne zee tot de andere , voorzien van torens op Hoofdft;

bekwame afftanden. Maar, in zijne latere jaaren, "^ C* ^«

tn na zijne dood , werd hij als godloos en wreed ^^^ '^^^^^

zwart gemaakt. Hij v;ilde aan alle de Godsdienst- ^

partijen in zijn land de zelfde rechten en vrijheden

tocftaan; daarom noemde men hem een' Ketter, èrt

omdat hij de twistzucht der Bisfchoppen beteugelde^

een' vervolger der Rechtzinnigen. Een Chronijk*

fchrijver der Vide eeuw, victor tununensis (*)4

legt hem ten last , dat , op zijn bevel , te Konjianti*

nopokn , de Euangeliën zijn verbeterd geworden.

Doch , behalven dat deze Schrijver tegen hem was

ingenomen, en als te ver van Konflantinopolen le-^

Vende, in een zoo geheel ouwaarfchijnlijk bericht j

geene genoegzame geloofwaardigheid heeft j is 'ef

een geheel tegenftrijdig verhaal vtscó. éénen zijner

tijdgenoten (f), volgends hetwelk macedoniuS^

Bisfchop van Konjiantinopolen ^ wegens zijne Vfir*

Valfching der Euangeliën en ééné plaats vah l>AiJ3

LUS, I Tim, in. 16, op aanftoken van eenen Eü^
tychiaanfohen Bisfchop, door dezen Keizer zal af-

gezet zijn. Waarfchijnlijk hebbefi partijen over eit

weder malkanderen iet dergelijks verweteü, én dé

Keizer is daar in betrokken geworden. Nooit liep het

geweld der Godsdiensttwisten, of liever de woede

der dweepzucht, zoo hoog als thans. Een legiöeli

Moa^
(*) ïn Chron. p. ^26. CANis. Lectf. Jnt, t. h
j^t) liiUERATüS tn Breviario Qap, i^i
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III Monniken , uit Synë overgekomen , zette geheef

'9?* Konflantinopokn in verwarring. Men moordde ^

Hoofdft. plunderde, en mishandelde de andersgvizinden. Iii

na C. G. het jaar 511 werd anastasius, bij foortgelijken op-

cos 622! loop» genoodzaakt, zicli te verfchuilen, en kon het

volk ter nauwernood (lillen , dan door zich aan

hetzelve te vertonen, zonder de Keizerlijke eerteke-

nen , verklarende bereid te zijn , om de regeering af

te flaan, vitalianüs verlcheen , ter befcherming van

het waar geloof, zoo als het heette, in het jaar

510 voor Konflantinopokn ^ en werd met moeite af-

geweerd. Het Rijk, door alle deze oproeren ver-

zwakt, werd flrafi'eloos door de Per[en en andere

vreemde volken verwoest. Onder zoo vele verwar-

ringen overleed anastasius, in het jaar 518, na

eene regcering van 27 jaaren en twee maanden , in

den hoogen oudeïdom vmi 80 jaaren,

jüSTiNüs. Zijn Opvolger jusTiNUS wordt als eert god-

vruchtig Vorst geprezen, dewijl hij de KathoUjken

voorflond, en den Ketters hunne Kerken ontnam.

Hij was de Zoon van een' dagloner , en door

zijne dapperheid van herder foldaat , en langs

alle trappen Bevelhebber der lijfwacht geworden;

ook kon hij lezen noch fchrijven. Echter wist

hij zijne waardigheid behoorlijk te handhaven ;. en-

nam tzathius , Koning der Lazi'érs , in zijne

befcherming tegen de Perfen^ wier Koning hem

eenen beftendigen vrede aanbood , indien hij des-

zelfs Zoon en beftemden Opvolger tot Zoon wil-

de aannemen , hetwelk justinus , op raad zijner

Staatsdienaren , van de hand wees , opdat niet

de-
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3eze Prins daar door te eenigen tijde gelegenheid Ilt

zou nemen, om aanfpraak te maken op het Romein- ^^^

fche Rijk. Hoofdft.

jusTLvus had zijn' Zusters Zoon , justinianus ,
"^ C. G.

doch die eigenlijk van flaaffche afkomst was, in
^^^ ^^,[

het jaar 524 tot Ccefar , of aanfliaanden Rijkserfge

Kaam, en in het jaar ^27 tot werkliiken IMede- J^'^"^^*^^^'

Keizer aangenomen, en overleed in hetzelfde jaar,

hebbende 77 jaaren geleefd , en 9 jaaren geregeerd.

Onder justinianus , die hem terllond opvolgde,

fcheen het Keizerrijk zijne krachten eenigzins te

herwinnen , hoewel niet zoodanig , dat deze voor-

fpoed duurzaamheid beloofde, hoe zeer men dezen

Keizer den naam van den Grooten waardig keurde,

meer nogthans om het gene anderen in zijnen naam,

dan het gene hij zelf verricht heeft. Zijn voornaam-

fle Veldheer was belisarius, die meermalen de

Perfen met voordeel beftreed, in het jaar 534 het

Rijk der Wandalen in Afrika, benevens Corfica en

Sardinië, onderbragt, en voords met de Oostgothen

gelukkig oorloogde, welken oorlog een ander Veld-

heer, NARSES, een gefnedene, maar een man van

groote bekwaamheden , door het veroveren van hun

Rijk , in het jaar 553 , ten einde bragt , waar door

3USTINIANUS Heer werd van geheel Italië en Sicilië,

Doch, niettegenftaande deze luifterrijke overwinnin-

gen, had justinianus te veel zwakheid in zijn ka-

rakter, en hij Uet zich door zijne Gemaalin theo-

DORA, die te vooren toneelfpeelfler geweest was,

eene looze en trotfche vrouw, van flechte zeden,

te veel regeeren. Hij was ongemeen roemzuchtig,

A 3 eiï
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III en daarom ftichter van menigvuldige prachtige ge^

BOEK bouwen, en heerlijke Kerken, onder welke de Kerk

Hoöfdft. ^^ KonflantimpoUn ^ aan de Heilige sophia gewijd,

aa C. G. nog heden in wezen , voornaamlijk uitmunt. Tot

tt 6 goedmaking van de kosten dezer gebouwen en van

»—»_—i zijne zwaare oorlogen, was hij genoodzaakt, zijne

onderdanen met drukkende belastingen te bezwaaren,

Zijne Staatsdienaars pleegden nienigvuldige onrecht-

vaardigheden , welke hij of niet opmerkte , of ten

minften niet behoorlijk ftrafte. Hier kwam bi), dat

de Rijks -onderdanen geheel verbasterd en ongere^

geld, de foldaaten zonder behoorlijke tucht, meest

vreemdelingen , en dus in het algemeen alle hulp-

iniddelen en fleunfels des Vaderlands zeer verzwakt

ivaren. Bovendien mengde justinianus zich te

^iep in de heerfchende verfchillen en partijfchappen

,

liiet alleen Godsdiendige , in welken hij eerst, met

grooten ijver, de Katholijken begunftjgde , maar in

jiet laatst van zyn leven den naam van Ketter niet

ontgaan kon; maar ook in de partijfchappen , die

thans plaats grepen onder het volk van Konfiantino'

polen ^ ten aanzien van die genen, die, op de open-

bare fpelen, met wagens om den prijs reden; het

^én en ander gaf meermalen aanleiding tot hevigfe

pproeren 5 in één van welken , in het jaar 533 , jus;-

TiNiANüS ongetwüfeld zijn Kroon zou verloren

hebben , indien niet de moed van theodora , en

Jiet beleid van belisarius, die 30,000 oproerigeii

verfloeg,hem gered hadden, belisarius floeg ookdp

Bulgaren terug, die hunne ftrooperijën tot voor de

Doprten van Konftantinopokn hadden voortgezet;

doch
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<5och aan welken de Keizer nog geld gaf, om hen III

over den Donau terug te doen keeren , zoo als hij *°^*

ook aan de Perfen 'm vredestijden een jaargeld be- Hoofdfï.

ïóven moest. De voornaamfte roem van dezen Voorst 'ia C. G.

is gelegen in het Wetboek, hetwelk hij door tre-
'^^'^ 1'^

BONiANUS en andere Rechtsgeleerden heeft laten i—

—

vervaardigen, zijnde door hem, in het jaar 529,

onder den naam van zijnen Codex ^ uitgegeven eene

verzameling van de Wetten der Keizeren , van

ADRiANUS, tot op de zijnc toe; doch in het jaar

534 verfcheen eene nieüwe vermeerderde en verbe-

terde uitgave, in XII Boeken, (Codex repetita lec-

tionis ^^ in het licht, welk Wetboek tot heden toe

in vele Landen van Europa in aanzien is gebleven.

Vervolgends vervaardigden trebonianus en XVI
andere Rechtsgeleerden , een foort van Samenftel der

ÏLomelnfche Rechtsgeleerdheid , bij wijze van Uit-

trekzels uit de Schriften van de oude Rechtsgeleer-

den , in vijftig Boeken^ onder verfcheidene Tijtels

of Opfchrifren , welk famenftei de Keizer naar de

verdeeling der onderwerpen , Digesta , en naar zijne

volledigheid , Pandectce , ( eigenlijk 7ra\hKT-^s^ )
noemde. Ten zelfden tijde Helde trebonianus,

met behulp van twee andere Rechtsgeleerden, de

eerfie beginfeien der Romeinfche Rechtsgeleerdheid

op , in IV Boeken , ( Jnftitutionum Juris Lihri

IV. ) Eindelijk liet de Keizer nog zijne nieuwfle

Wetten, (^ Novellce ^ ') van het jaar 533 tot 559,

hier bijvoegen. Deze (tukken maken gezamenlijk

het groot Wetboek van justinianus uit, {Corpus

yuris Civilis Romani,) In hetzelve zijn de Codes

A 4 en
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III en Novella, beiden in het eerfte Boek eene HöofcJ^

BOEK
iji^Qn voor de Kerkelijke G.efchiedenis , onder deze

HoofdfT. Tijtels : Fan de allerhoogfie Drie'èenheid\, van het

na C. G. Katholijk Geloofd en dat niemand zal heflaan open-
Jaar476.

^^^^ ifji'/j^^w over hetzelve t^ verwekken: van de
tot 022,
I

hoogheilige Kerken, derzelver goederen en voorrech-

tmi van de Bisfchoppen en Geestelijken, {clerici;^

van de genen , die arme weezen opvoeden ; van Mon-

: tiiken ; van geoorloofde of verbodene huwlijken der

Geestlijkheid enz. ; van de Bisfchoppelijke Recht'

bank; van Ketters, Manicheèn^ en Samaritanen;

tegen den tweeden Do.op', van de uifvaUigen; , van

de gooden en Hemel - verëerers ; dat geen Ketter,

^ood of Heiden , een'* Christelijken Slaaf bezitieft

of befnijden zal ; van de Heidenen en Ojfferlinden

;

van de genen , die in de Kerken vluchten , en daar-

in vrijgelaten worden enz.

Van JUS- juSTiNiANUS, in het jaar 56^, na eené regeering

T^mvs n.
yj^j^ j.^,jjjj ^8, en in den ouderdom van 84 jaaren

overleden zijnde, had tot zijnen. Opvolger jpstinus

II, onder wiens regeering het Rijk, door den inval

der Langoharden , een goed gedeelte van Italië we-

der verloor, wordende het overgeblevene voortaan

befluurd door eenen Exarch , of Stadlioudcr , die

te Ravenna, aan de Adriatifche Zee, zijn verblijf

hield, van waar de naam van Exarchaat van Rof

venna aan die Landftreck gegeven werd. Aan de-

zen Exarch waren de Hertogen van Rome en A^^-

pels ondergefchikt; zijnde de geheele vorm van re-

geering te Rome veranderd. De Raad te Rome be-

liond niet meer; de Confuls. waren afgefphaftj en

de
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4e voornaamfle ftcdeii werden door Duces of Her- lII

togen befluurd. jüstinus was een zwak Vorst,* ^'^^

hij had eenen zwaaren oorlog met de Perfen te Hoofdlï,

voeren , die wel 20 jaren geduurd heeft. Met de "^ C. G.

Turken , die aan de Don woonden , en met de Ava- {^^ ^^^
ren , had hij gedurige moeilijkheden. Dit alles baar «««^

de hem zoo veel verdriet, dat hij in eene krankzinr

uigheid verviel, waar door het Staatsbeftuur in het

jaar 574 aan tiberius werd opgedragen.

Deze TiBURius volgde hem, bij zijn overlijden, Van ti-

in het jaar 578 , op. Den vrede van de Avaren
^^^^^^''

gekocht hebbende, wendde bij alle zijne pogingen

tegen de Perfen , van welken hij , door zijnen Veld-

heer MAURITIUS, alles heroverde, wat zij te voren

bemagtigd hadden, tiderius, zijne zwakheid van

ligchaamsgeftel gevoelende, gaf zijne Dochter kon-

STANTiNA aan iviauritius ten huwelijk, en over-

leed den volgenden dag, in het jaar 582, hebbende

flechts 3 jaren en lo maanden geregeerd , en wor-

dende , wegens zijne goede hoedaniglieden , zeer van

zijne onderdanen beklaagd,

ïMAURiTius wordt geprezen , als een deugdzaam mauri-»

en godvruchtig Vorst, die de zaken des Rijks ge-*^^^^'

trouw en ijverig behartigde; alleen kleeft hem de

fmet van gierigheid aan. Hij zette den oorlog tegen

de Perfen^ met wakkerheid, voort. Eene in dat

Rijk voorgevallene Staatsomwenteling, bragt hem

eindelijk den vrede toe. De Perfifche Vorst khos-

Rou of CHOsRoës, die tot hem den toevlucht ge-

nomen had , werd door Mauritius , gewapender-

hand , op den Troon herfteld. Niet zoo gelukl^ig

A 5 was
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I!I

BOEK
X

Hoofdft.

m C. G
Jaar 476.
tot 62a.

SOKAS,

ÏTCRACLI-

was cïe Keizer tegen de Avaren; deze hadden vele

Romeinen gevangen gemaakt, welken Mauritius

nier wilde loskopen , waar op zij uilen door deze

woeste Volken werden vermoord. Dit verbitterde

de gemoederen des Krijgsvolks, hetwelk buitendien

de ftrenge krijgstucht niet dragen kon, en in het

jaar 602 aan het muiten flöeg , fokas , eenen hop-

man, tot Keizer uitroepende; welke wrcedaart niet

alleen zijnen wettigen Vorst Mauritius ter dood

Ifet brengen, maar, met eene verfoeilijke onmensch-

lijkheid, eerst zes van deszelfs Zoonen , voor 's Va-

ders oogen , flachten. Gelaten en christelijk ver-

droeg Mauritius zijn lot; men hoorde hem alleen,

met onderwerping aan &&n Godlijken wil, de woor-

den van dtn Pfalmdichter herhaalen: „ Heere! gij

zijt rechtvaardig, en elk van uwe oordeelen is

recht 1'* MAURITIUS heeft '20 jaren geregeerd.

Terwijl de Rijksverweldiger fokas, die ons als

een monfter van wreedheid en wellust befchreven

wordt, zich in wellusten en het bloed zijner onder-

danen baadde , verwoestte de Perfifche Koning

KHosROU of ciiosROës, de wapenen opvattende,

onder voorwendzel van den moord van Mauritius

te willen wreeken, genoegzaam alle de Ajiatifcht

Wingewesten; tot dat een nieuwe opfland, in het

jaar 610, fokas van kroon en leven beroofde, en

HERAKLius, tot hier toe Landvoogd van Jfrica^

op den Troon plaatfte.

HERACLius, die een verzwakt Rijk te befturen

kreeg, was, in het eerst, buiten flaat, om de voort-

gangen der Pcrjifchs wapenen te fluiten. In het

jaar
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|aar 614 vermeesterden de Perfen yerufalem^ al- III

waar duizenden yan Christenen het leven verloren; ^^^^

TX] verbrandden hier het zoogenoemde Heilige Graf, f-ioofdft.

en alle de andere Kerken ; en lleepten den Patriarch "^ C. G.

. 11-1 • If'^r 476,
?ACHARii*3 , met ontalhjke mwoneren , gevangen

[^^ 522.

mede; ook namen zij het gewaande Kruis van
.

CHRISTUS mede, met alle overige Kerkenvaten en

Heiligdommen. Toen zij eindelijk tot Chalcedon^

tegen over Konflantinopokn ^ aan de Kust van Ape ^

waren doorgedrongen, verzocht heraclius, in het

jaar 615, hunnen Koning om vrede, hetwelk door

denzelven trotschlijk verworpen werd , terwijl de

nood des Rijks ten hoogden top (leeg , toen de

Vorst der Ayaren in het jaar 618 in Thraci'é viel,

en Kanjlautinopolen belegerde. Midlerwijl hadden

de Perfen ook Egypte uitgeplunderd ; wanneer een

nieuw voordel van vrede, van wege den Keizer,

door CHOSRoës hier mede zal beantwoord zijn : dat

hij hetzelve niet eer kon aannemen j vóórdat de

Christenen hunnen gekruisten God verloochenen ,. en

met de Perfen de Zon aanbidden zouden; hoewel

dit laatde verhaal, als zijnde van laater Griekfche

Schrijveren , aan twijfeling onderhevig is. herA"

CLius, tot dit uiterde gebragt, liet de Westerfchè

Wingewesten des Rijks aan zich zelven over, kocht

den vrede vaf) de Avaren^ en verzamelde zijne over-

geblevene krachten tegen de Perfen^ waar toe hij

zelfs de Kerkficraaden van goud en zilver bedeed-

de, zich in het jaar 618 in perfoon aan het hoofd

2ijns legers gedeld hebbende. Het geluk begundig*

^e zijne pogingen. De Perfen, in verfcheidene vd^'

fla«
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ïiH flagen verllagen hebbende, viel hij in het jaar 62<£

^'^-'^ in Perfi'éj en verwoestte nu, op zijne beurt, het

Hoüfdll. vijïndlijk land. Evenwel wilde CHosRoës niet tot

^a C. G. vrede verflaan , maar toen hij door zijnen oudfteii

Uil 622] ^*^°" siRoës van den Troon geltoten was , die

- hem daar na in de gevangenis liet ter dood bren-

gen, floot dezG in het jaar 620 iïtn. vrede met den

Keizer, wien hij alles, wat de Perfen van hem be-

niagtig.l hadden, terug gaf, ook werd het gewaande

Kruis weder uitgeleverd, en naa yerufalem gebragt.

Daar de beide Rijken, het Romeinfche en Perft-

fche , door dezen verniclenden oorlog geheel waren

{.ütgeput, gaf zulks eene fchoone gelegenheid aan

MUHAMMED of MOHAMMED , en deszclfs Opvolgcrs,

om een nieuw en geducht Rijk te ftichten , en eenen

nieuwen Godsdienst met de wapenen te verbreiden

.en ftaande te houden; het één en ander nam eenen

aanvang onder de regeering van heraclius, gelijk

wij vervolgends zien zullen.

Stnat van Niettegenflaande de groote overwinningen , welke
bet Perfi-

jje Perfen^ ten tijde van fokas, en in het begin

'van HERACLIUS regecring, op het Griekfche Keizer-r

rijk behaald hadden, was hun Rijk, even als het

Griekfche Keizerrijk , inwendig , door oproeren en

ftaatsömwentelingen , van tijd tot tijd, reeds ver-

zwakt. Eén hunner Koningen, perosüs, (firwz)

(lootte, in het jaar 462, zijn* ouder Broeder, met

hulp der Hunnen , van den Troon , beoorloogde

vervolgends zelf deze volken tweemalen, en verloor,

in het jaar 472, met een groot gedeelte van zijn

ïeg^r» tegen hen het leven, cavapes, (khobaü,)

die
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die zeden het jaar 491 regeerde, beoorloogde in3- Ui

gelijks de Hunnen , doch door eenen opltand van ^^^'^

zijne Rijk'sgrooten van het Rijk beroofd , nam hij Hoofdfl.-

bij hen de vlucht , en werd door hen op den troan "'' C. G,

herlleld. khosrou
, ( CHOSRoës IL ) zijn jongde ^^^ ^2'>'

Zoon en Opvolger van het jaar 531 tot =;^<.) , is de ——

—

beroemdfte van alle de Perftfche Koningen , gedu-

rende dit Tijdvak, en voert den bijnaam van Nu*

fchinvan , of de Grootmoedige, Deze verwierf zich ,

als een zeer minzaam, fchrander en dapper, maar

tevens geleerd Vorst, voorftaiider van kunften en

wetenfchappcn , nog lang in het Oosten eene alge-

meene verëering. Meer dan ééns voerde hij krijg

met den Keizer justinianus, ch deszeifs Opvol-^

gers ; in denzelven verwoestte hij wel Antiochiê^

en verdreef de Romeinen uiti Colchis; doch leed ook

meermalen verliezen, en kon zijne voordeden niet

behouden. Hij beteugelde de oproeren zijner Rijks-

grooten, als ook eenen opftand varr zijne zoonen,-

Zijn Rijk , hetwelk hij in vier Stadhouderfchappeir

verdeelde, ftrekte zich ten Oosten uit tot aan den

Indus-, ten Zuiden tot Arabiê, en de Grenzen van

Egypte^ en ten Noorden tot den ^axartes. Zij»

Zoon HORMisDAS , (hormuz,) was hem geheel

ongelijk. Deze behandelde éénen van zijne bestfc

en gelukkigfte Veldheeren , wegens het verliezen van

eenen velddag, zoo fchandelijk, dat deze het leger

tegen hem deed muiten. Ook flonden verfcheidene

Gewesten van het Rijk tegen hem op, uit misnoe*

gen over zijne willekeurige en wreede regeering

;

eindelijk zetten hem de Rijksgrootea in het jaar 591
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III

BOF-K

X
Hoofdft.

mC. G
Jaar 476.
tot 622.

Toertand

der we-
reldlijke

zaken in

het Wes-
ten. In

Italië.

Regee-
Ting van

THEOÜO-
lUK.

af; en hij kwam in de gevangenis om het ïevetl*

Zijn Zoon chosroös, (khosrou IIL) kon enkel

door de wapenen van Keizer Mauritius den Troon

beklimmen ; maar werd , na den moord van dezen

Keizer, de gevaarlijkfle vijand der Romeinen^ tot

hij door heraclius overwonnen , en door zij-

nen Zoon siRoës afgezet en gedood werd, die ver-

volgends in het jaar 62" den vrede mét den Keizer

floot, gelijk wij gezegd liebben*

De Oostcrfche Keizers hadden met den vvanlcel-

baren ftaat van hun Rijk zoo veel te doen, dat zij

de belangen van het Westerfche Rijk hadden moe-

ten laten vaaren. In Italië , op hetwelk zij het

naaste recht hadden, regeerde zedert het jaar 476

ODOACER, als Koning der Duitfchers^ die ook Si-

ciliè bezat, waar voor hij cene jaarlijkfche geldfom

betaalde aan den PFandalifchen Koning genserik^

Zijne regeering was zacht, vertlandig, en dapper^

en was voor de Romeinen zoo veel draaglijker, om
dat hij veel van de oude Staatsgefteldheid in wezen

liet blijven (*).

Doch , in het jaar 489 deed theodorik , Koning

der Oostgothen , in Italië eenen inval. Deze theo-

dorik of DiDERiK , was een krijgsman van de jeugd

af, die den Keizer zeno tegen zijne oprocrige on*

derdanen befchermd en op den Troon bevestigd

had, van wien hij ook tot Patricius , Veldheer,

( magister militia , ) en Conful verheven werd ; doeli

hier mede niet voldaan, week hij naa zijne eigene

St!H

C*) Zie Deel V* Bladz. Co»



GESCHIEDENIS. 15

Staten, in lUyri'é^ en de Bulgaren^ die de landen II!

langs den Donau 'm bezit genomen hadden, over- ^9?'

Wonnen hebbende , deed hij van tijd tot tijd inval- Hoofdft.

len in Thracië , en flroopte tot voor Konfiantinopo- "^ C. G.

len. ZENO , om hem van den hals te krijgen , (lond
}^^^ ^^a*

hem zijn recht op Itali'è af, waar op theodorik. .

zijne wapenen tegen odoücer wendde, wien hij,

na eenigc velddagen, in Ravenna belegerde, en in

het jaar 493 tot de overgave noodzaakte, bij ver-

drag, bij hetwelk deze Vorst nog eenig gezag bleef

behouden, maar kort daar na, omdat hij, gelijk

men zeide , eene famenzwering had ontworpen,

door THEODORIK, met eigene hand, op een gast«

maal gedood werd. Van toen af beheerschte theo-

dorik Itaïi'é 33 jaren lang, op eene voortreflijke

wijze , en verdiende , zo eenig Vorst , den naam van

den Groeten , niet zoo zeer wegens den roem zij*

ner krijgsdaden, als wegens de wijsheid zijner re-

geering; zijn Rijksgebied was zeer uitgeflrekt, en

bevatte, behalven ItaU'è ^ ook Sicilië, Noricum^

Vindelicië , en Rhatie , of het grootfle gedeelte van

het Oostenrykfche , en niet weinig van den Beyer^

fchen en Zwabifchen Kreits, langs den Donau ei2

den Inn y met een ftuk van het aangrenzend Zwit-

zerland, verders veel van Pannoni'é , waar toe het

overige van het Oostenrykfche , het tegenwoordig

Hongarie tot aan de Theisf, Slavontè, Bosnië, bij-

na geheel Croaiië, en een deel van Servië, behoor-

de; Dalmatië, en het gene in onzen tijd Provenee

plagt te heeten. De Keizers van Konjlantinopolen

«rkenden hen als Koning ; met de Koningen der
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ill Westgothen^ Burgundiers ^ Franken^ Thüringen €A

^^^^ Wandaalen^ ftond hij in nauWe verbindtenis , en

tloüfdd. hield hen allen door zijn gezag terug van oorlogen

na C. G. en veroveringen. In de laatfte vijftien jaren vaii

lot ^2-».' ^y" \^v^xi regeerde hij ook het Westgothifche Rijk,

' als Voogd van den minderjarigen Koning. Hij wös

de herfteller van Italië^ alwaar hij den landbouw

deed bloejen, de bevolking toenemen, en de fteden,

inzonderheid Ravenna^ waar hij zijn Hof hield, en

Rome , herbouwde en verfierdc. Zelf ongeleerd , en

iiiet willende, dat zijne Gothen zich op de wetert-

fchappen zouden toeleggen , om niet verwijfd te

worden, achtte hij echter de geleerdheid en weten-

fchappen , en bevorderde derzelver voortgang en

bloei onder de Romeinen, cassiodorus ^ BoëTHius

en SYMMACHUS enz., waren bij hem in aanzien;

hij bragt echter de beide laatstgenoemden ter dood,

op eene valfche befchuldiging ; doch, hij had 'er

duurzaam leedwezen en berouw van, welke echter

deze vlek niet hebben kunnen uitwisfchen. Maar

de Gothen en Romeinen tot édn volk te maken,

mislukte hem; zij waren al te zeer in aart, zeden,

gebruiken , taal , en zelfs in Godsdienstgevoelens on«

derfcheiden; de Gothen Ariiianschgezind , de Romei-

nen KathoUjken, Hij bewaarde jegens beiden de

ftriktfte onpartijdigheid, en handhaafde de vrijheid

Van geweten: „ Wij hebben geen gebied," zeide

hij, ,, over den Godsdienst, omdat het geloof vrij

5, moet zijn." Evenwel wist hij zijn gezag jegens

de Geestlijkheid te doen gelden, gelijk bijzonder het

geval was , in den fchandelijken twist tusfchen sVm-

IVIA-»
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MAcrfus en LAURENTius, die beiden tot Bisfchop- III

pen van Rome verkozen waren. Hij verbood alle
^^^^

kamp - ciï tweegevechten , en wees zijne verfchil- Hoofdfl.

hebbenile onderdanen tot de Romeinfche wetten. na C. G,

Terftond na de dood van dezen roemwaardisen ^^^^ 5^^*
° COC. 022.

Vorst, <lie ni het jaar 526 overleed, werd zijn zoo~— .„

wel gevestigd Rijlt gefchud. Zijn Kleinzoon atha- Lotge-

LARiK , een kind van 10 jaren , volgde hem op , het Oost-

onder voogdijfchap van deszelfs Moeder amalasu- gothisch

ENTHA , of AMALASONDE, doch door vlcijerij he- v^'^'^'i^^

dorven , verviel hij al vroeg tot buitenfporigheden , onder-

die hem, na 8 jaren, door eene teering, ten grave §^"S'

bragten, in het jaar 534, wanneer de fchrandere

Vorstin het Rijk deed opdragen aan theodatus ,

of THEODOKAD, Neef van theodorik, die haar

met. fchandelijke ondankbaarheid vergold, en nog

in dat zelfde jaar ter dood bragt. . Om hare dood

te wreken, zond justinianus, in het jaar 535,

zijnen Veldheer belisarius, naa Italië^ die zijne

veroveringen zoo fnel vervolgde , dat de Gothen

hunnen onwaardigen Koning afzetten, en vitiges,

een' wakker krijgsman , in zijne plaats verkozen. De
oorlog werd echter zoo gelukkig voor de Romeinen

voortgezet, dat vitiges, in het jaar 540, gevan-

gen naa Konflantinopolen gevoerd werd. Door de

terugroeping van belisarius , om den Perfifchen

krijg te voeren , fchcpten de Gothen weder moed

,

en fielden totila tot Koning aan, een' Vorst van

uitmuntende begaafdheden , die zelfs in het jaar 546
Rome heroverde, welke Hoofddad der Wereld,

door hem , van muren en inwoners beroofd , in

X. Deel. B cenen
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lÖ eenen deerlijkjen toeftand gebragt werd , en volkcK

BOEK j^gj^ 3a,j een ruim graf geleek, vol prachtige ge»-

Hoofdft. bouwen. Evenwel herftelden belisarius , en na

na C» G. hem narses , het geluk der Romeinfche wapenen.

I^J"^ ^^2^
TOTiLA werd, in het jaar 55a, in eenen veldflag,

. II- doodlijk gewond; welk lot in her. volgende jaar öok

,...." ,',o-i'./.zynen Opvolger teja trof, met wien het Gothifche

•Rijk geheel te gronde ging. Als de oorzaken van

dezen ondergang, komen in aanmerking, de inwen-

dige verzwakking van dit Rijk ,' door kwaad be-

ftuur ën verdeeldheid; de grootere krijgskunde der

' Romeinfche Vêldhèeren; de afkeer der Romeinen

van de Gothen ; maar ook; het getnis van ' het bond-

genootfchap der 7/^«^^/e/?.

Onder- Het Rijk der Wandalen , naamlijk , in Afrika ,
ge-

P^sya" fticTit 'door GENSERiK, of GEiSERiK e*)-, was al
hetRijk . , , . . , ^
der Wan- vroeger door belisarius vernietigd. De gemelde

dalen iii Koning oENSËRik,- of geiserik, was, in het jaar

477, overleden, met den roem van den inagtigften

Duitfchen Koning van zijnen tijd, en Ilcer der MicU

dellandfché Zzt'dooï zijne Vlooten, geweest te zijn.

Alles wat den Romeinen 'm Afrika had toebehoord,-

Y'M'i dd Atlantifche Zee tot zvca Cyrene^ als ook de

Eilanden Sardinië.^ Corjika, Majorca ^ Minorca ^ en

Tvica, waren hêhi onderworpen; meer dan éénen

aanval van het Oostersch Keizerrijk had hij zegevie-

rend afgeweerd. Doch , onder zijnen Zoon iiune-

RiCK, of HüNORiCH, viclen reeds de Blooren ^ de

oude bewoners der Afrikaanfche Landen , van de

Wan*
''(*) Zie Led V. Bladz, 52.

Airika.
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fP'andalifche regeering af, zonder dat zij weder be- III'

dwongen konden worden, thrasamund bezat ver- ^^^

volgends den troon van het jaar. 496 tot 523 , de Hoofdd.

eerfte dezer Koningen, die de Weténfchappen be- "^ C. G.

minde; ook wist hij het aanzien van zijn Rijk vrij
J^^ f^^\

wel te handliaven. INIaar de zwakke- regeering van —
HiLDERiK , die hem opvolgde , en de opfiand van

GiLiMER , die dezen gevangen nam , én zich mees-

ter van den troon maakte; de Kerkelijke partijfchap-

pen, welke het geheele Rijk ontrustten; maar bo-

venal dö verbastering der Wandalen^ die, onder

éenen langdurigen vrede met de Romeinen^ hunnen

voormaligen krijgsgeest met dartele zeden verwis-

feld hadden; dit alles kon den Keizer justinianus

moed gpven, om zich in hunne zaken te mengen.

Na vergeefs geëischt te hebben, dat zijn vriend, de

afgezette Koning, op den troon herfteld zou wor-

den, zond hij belisarius, in het jaar 533, met

eenc vloot en leger, naa Afrika. Deze, door gi-

LiMERS zorgeloosheid, zonder tegenftand geland-,

veroverde Karthago , floeg den Koning in eenen

veldflag, en voerde hem zelven, in het jaar 534,

reeds in zegepraal nna KonftantinopoJen ^ nadat zijri

geheele Rijk zich aan den overwinnaar had moeten

onderwerpen. Toen hij zich voor justinianus,

'die op zijnen troon zat , moest ter aarde wer-

pen, riep hij eenige keeren uit, met den Prediken

lydelheid der ijdelheden! alles enkel ijdelheid! Onder

de onmeetlijke fchatten , die men van de Wandalen

buitmaakte , bevonden zich ook de heiligdommen

%%in den Tempel van Jerufalem , welke de Wanda^

B a Un
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III- kif van Rome hadden medegevoerd. Dezen Het dd

BOEK Keizer in de Christelijke Kerken te yerufakm ver-

Hoofdfl. deelen, omdat een Jjood de waarfchuwende janmer-

na C..G. king gemaakt had, dat zij over alle Rijken' onhei-

Ü!^ 1^«* len zouden brengen, indien zij buiten. deze fl:-ad.*be*
tot . 022. o 7 j

——— waard werden. .-l.I^; , [j-r:

Het Lon- • Op deze wijze : was >, in den aanvang der zesde

f
^^^

R^^-ü
eeuw , een aanmerklijk begin gemaakt , van eene

'

verëeniging der Landen, die voorheen tot het Wes-

tersch Keizerrijk behoord hadden, met het Ooster-

fche. Doch, de Keizers van dit laacstgemelde Rijk

bleven^ niet langer dan XV jaren meester van geheel

Italië. In het jaar S6'i\ rukten de Langohavden ^ of

, Longoharden , aangevoerd door hunnen Koning al*

BOIN, zoo men verhaalt, te hulp geroepen, door

den Veldheer narses zelven, wien de Keizerin so-

FiA, Gemaalin van den Keizer justinus II. door

hem te befchimpen, getergd had, uit Pannoni'è in

Italïè , hetwelk tevens , door den pasgeëindigden

Cotbifchen krijg, door de pest, en andere rampen ,

genoegzaam uitgeput was. Binnen drie jaren geheel

Opper - Italië , en een gedeelte van Midden- Italië i,

bemagtigd hebbende, vestigden zich deze Volken in

Opper - Italië , hetwelk naar hen den naam van

Longohardië^ naderhand bij verkorting Lombardye ^

kreeg , zijnde Pavia , te vooren Ticinnm , de Hoofd*

ilad van het nieiiwgeftichte Rijk. De regeerings-

vorm in hetzelve was gericht naar het leenflclfel

,

waar van het ook alle gebreken en kwaade gevol-

gen ondeiTond. In de bijzondere Kreitzen van het-

zelve waren Hertogen of Stadhouders aangefleld ,

vaij
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van welken de Hertogen van Friaül, -SpoUto ^ en III

Benevento^ de magtigden waren. De Koning al- *°^^

BOIN werd reeds in het jaar 574 door beftelling van Hoofdft.

zijne overfpelige vrouw vermoord. Anderhalf jaar "^ C. G.

daar na trof zijnen Opvolger clefus lietzelfde lot , \^^ ^^a*

waar na 36 Hertogen, als het ware, de regeering ^ •

onder malkanderen verdeelden, tien jaren lang, toen

men weder eenen Koning, autharis, aanftelde,

die, door zijn wijs gedrag, alle de Hertogen aan

zijn gezag onderwierp , en het Rijk zijne vastigheid

wedergaf, agilulf, die hem in het jaar 591 op-

volgde, maakte hetzelve voor de Griekfche Keizers

ten aanzien van hi'lnne nog overige bezittingen in

Italië^ tn zelfs van Rome^ geducht. Kort voor

zijne dood, voorgevallen in het j;iar 616, floot hij

eenen vrede met den Frankifchen Kon-iug chlota-

Rius, waar bij de Longobarden ontheven werden

van de fchatting , welke zij , tot hier toe , aan de

Franken betaald hadden.

In de overige Westerfche Landen , konden de HetWest-

Costerfche Keizers nog veel minder iet van het voor- ^°..j^/'^"*^

malige Romeinfche Rijk redden. Niet alleen hand-

haafden zich de Dtiitfche Rijken, welke zich, in

het eerfle gedeelte der vijfde eeuw , in het Romein-

fche Rijk gevestigd hadden, maar ook werden nieu-

we op deszelfs overblijfzelen gefliicht. Onder de

eerstgemelden muntte bijzonder liet Westgothifche

Rijk uit. Deszelfs eerde ftichter, Wallia, had

zijne Hoofdflad in Tolofa , ( Touhufe ,
) en ftrekte

zijn Rijk van daar tot aan BurdegaUs ^ (Boiirdsaux ^^

uit: Na zijn overlijden, 'm het Jaar 416, regeerde

B 7s THE-
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Ifl THEODOPviK, of -DiEDERiK , de eerfie ^ van dien

BpEK
j^jim^ ^ ^\q. ^ in ijet jaar 451 , in den veldflag tegen

Hoofdft. ATTiLA, fneiivelde. Eén zijner Opvolgers, diede-

na C. G. Rjii II, breidde, omtrent het jaar 456, zijn Rijl^

10^ 6^2 ^^^ ^" '^^^ nabuurig Spanje uit , en zijn Broeder

i.... j. - EURIK dwong den Romeinen Provence en Auvergne

af, zoodat hem alles onderworpen was van de

Rhone tot aan de Loire ; ook veroverde hij een

groot deel van Spanje^ van het Pyreneifche Ge-

bergte af, en gaf aan zifne West-Gothen het eerst

eesne verzameling van gcfchrevene wetten. Hij werd,

in .het jaar 484, opgevolgd door zijnen Zoon ala-

lilK II , die voor zijne Romeinfche onderdanen , het

naar hem genoemde Wetboek , een lüttrekzel uit

liet Theodojiaanfche^ \\&i vervaardigen. Doch, na-

dat hij in het jaar 507 eenen veldflag en het leven

tegen de Franken, verloren had, beroofden dezen

de West-Gothen allengs van hunne bezittingen in

Galliën. Daartegen maakte hun Koning leowi-

GiLD , in het jaar 58^5 , een einde van het Rijk der

Sueven in Spanje; en dit Land benevens het heden-

daagsch Portugal kwam geheel in de magt der

West'Gothen, reccared , zijn Zoon, die in het

jaar 586 begon te regeren , was zoo gelukkig in

het beftuur van zaken, dat hij voor den tweeden

(lichter van het Rijk gehouden werd. Vervolgends

genoten de Gothen in Spanje , omtrent eene eeuw

lang, ccncn duurzaï^en vrede.

HetAn- Reeds, vroeger .was in Britanni'è het Angel-

gel-Sak-
Sakfifche. Rijk gefliicht. De Romeinen hadden het

j{ijk zuidelijk gedcekq van dit Eiland van het jaar 426

af
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af , geheel aan zich zeiven overgelaten; de Brit' 111*

ten^ die zich vortigern ten Koning hadden ver-. ^^^*

kozen, waren buiten ftaat, om zich, tegen de in- HoofilEt, f

vallen der Pieten en Schotten uit het noordelijk ge- "^ C. -G.

deelte , te beveiligen, waarom zij de Sakfen^ '^^^
tat ó-^a!

hen echter reeds lang zeiven , door hunne zeerove-

rijen en ftroperijën , ontrust hadden , te hulp riepen ,

*'

die dan ook, omtrent het jaar 448, onder hengist

en HORST , vercenigd met de Anglen en 'Jutten , in

drie fchepen derwaards overftaken. Dezen , de Pic»

ten en Schotten gelukkig verdreven, en vervolgends

meer onderftand uit hun Vaderland, het tegenwoor-

dig Holflein^ en de aangrenzende Zeekusten langs

de Noordzee, gekregen hebbende, beoorloogden de

Britten zeiven , en maakten zich , van tijd tot tijd ^

meester van het geheele Zuiden van Britani'è^ welks

oorfpronglijke inwoners de wijk namen naa het te-

genvvoordige Prinsdom van Wallis of Walles , al-

waar hunne nakomelingen , de Kymren , nog hunne

oude landtaal gebruiken. Vele anderen namen de

wijk naar het tegenover liggende Gallifche Land-

fchap Arinorica^ hetwelk naar hen den naam kreeg

van Klein - Britanni'è ^ Britannia Minor ^ Bretagne.

De overwinnaars van Britanni'è waren Anglen en Sak-

fen , en Jutten , doch de naam der laatften ging. fpoedig

verloren , en die der beide andere Volken fmoltcn famen

in den naam van Angel -Sakfen ^ hetwelk eindelijk

alleen 'm Engelfchen ^ Engeland^ veranderd is. De

Angel -Sakfen ftichtten, in het eerst, zeven Koning-

rijken in het Eiland, Kent ^ Susfex^ Wesfex^ en

Eifex , ( Zuid - West - Oost - Sakfen , ) Northumber-

B 4 landj
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in land ^ Oost - Afiglen ^ QW Mercia^ het grootde vah

BOEK allen.
X

Hoofdft. H^^ Frankifche Rijk eindelijk, waar van wij het

na C. G. laatst fpreken, overtrof alle de andere nieuwgellich-

Jaar 476. Rijken fpoediff in magt en grootte. Van den
tot 61a. J r o 00
. -..-,.. ,. Ncderrhyn af, waar de Franken in het tegenvvoor-

Rijkder (jjrr Westfaalen ^ tot in de Fer'èenigde Nederlanden

toe, hunne eerfte bekende woning hadden, waren

zij reeds voor lang in het Belgisch Gallië gevallen

,

om het uit te plunderen, faramond , Zoon van

MARK.OMIR, is de eerlle Koning der Franken^ die

in de Gefchiedenis voorkomt , in liet XXVlfte jaar

van Keizer honorius, 420 na ciiRrsTus, na hem

regeerde theodemir, op wien in het jaar 42{>

cnLOGio , of CHLOio, of CLODio, gevolgd is, die

zijnen zetel te Amiens vestigde. De jongde zijner

Zonen, imeroveus, was zijn Opvolger, naar wieii

de eerde (lam der Frankifche Koningen de Mero-

vingifche genoemd is. Zijn Zoon childerik, die

hem in het jaar 456 opvolgde, bemagtigde Orle'dns

en Anjou^ en liet het Frankifche Rijk, in eenen

bloejenden ftaat na , aan zijnen Zoon ghlovis,

CHLODOVEüS , of LODEWYK , LOUIS. Dczen kan

•men voor *den eigenlijken Stichter houden van het

Frankifche Rijk , nadat hij de overblijfzelen van de

Romeinfche heerfcliappij in Gallië in het jaar 486

overmeesterd had. Tien jaren daar na bedwong hij

een groot deel der Alemannen y wier woonplaatzen

zich, langs den Opperrhyn tot aan den Main en

de Lahn toe , uitftrekten ; hij ontnam den West -

Cotheii alles, wat zij in Gallië bezaten, behalven

het
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liet tegenwoordige Languedok ; en ruimde de Ko- lir
"

ningen der overige Frankifche Stammen uit den ^^^'^

weg, zoodat zijn Stam, de Salifche^ de hecrfchen- Hoofdft.

de werd over alle de Franken ; ook bragt liii de "^ C. G.

Burgundi'én ^ in het naar hen genoemde land, en '^^'*
^^^*

verder zuidwaards , onder eene jaarlijklche Ichatting ; ~ .

latende dus, bij zijne dood, in het jaar 511, een

Gebied na , hetwelk het grootfte deel van het tegen-

woordig Fraukryk, de Nederlanden tot den Rhyn,

een aanzienlijk rtuk van Zwitzerland , en de landen

van Diiitschland ^ aan weerskanten van dtn Rhyn

gelegen, bevatte. Zijne vier Zonen verdeelden wel

het Rijk-, zoodat de oudftc het e'éne gedeelte , Oost-

Franken oï Aujirap,'è genoemd, verkreeg, dat is,

de Landen aan den R.hyn , Blaas en Moefel ^ ne-

mende zijnen Rijkszetel te Mets\ de overigen {licht-

ten, in het ander deel, Neufirië^ of Westfranken

^

kleinere Koningrijken ; evenwel , fchoon dus ver-

deeld, gingen zij voort, met veroveringen te maken.

De Auflrafifche Koning diederich onderwierp zich

in het jaar 527 het Thtiringfche Koningrijk, hetwelk

zich, aan alle kanten, veel verder uitftrekte, dan

de Grenzen van het hedendaagfcbe Thuringen^ be-

][i2i\w&n Noord -Thuringen, hetwelk hij aan de Sakfen

overliet. Anderen van chlovis nakomelingen be-

magtigden in het Jaar 534 het Burguudifche Rijk

,

en naderhand ook Provence , Beyeren^ en het daar

aan grenzende Oostenryk , hetwelk daar van , als

het Oostelijkfte gedeelte des Frankifchen Rijks, den

naam kreeg. Eindelijk had chlotarius de eerfte,

in het jaar 558, het gekik,dat hij het geheele uitge-

B 5 brei-
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ni breide Rijk van chlovis weder onder zijn gebied

BOEK verëenigde. Maar laater verdeelingen van hetzelve,

Hoofdft. burger -oorlogen, trouwloze ven-aderijën en moorden

na C, G. verzwakten vervolgends het aanzien van de Konin-

10^6^"'^^" uit dezen Stam, tot dat het gebied in eeneii

anderen Stam, den KaroUngifchen ^ is overgegaan,

gelijk wij, in het vervolg, zien zullen.

Toeftand Terwijl, op deze wijze, de Duitfche Volken,

Y^". nieuwe Koningrijken, in andere Landen flichtten,

land. ^^^ ^'^^^ Oude Duitschland zelf eene groote veran-

dering ondergaan. Dat gedeelte van hetzelve

,

hetwelk zich van den Rhyn tot den Donau én

Saaie uitflrekt, was aan dé heerfchappij der Fran-

ken onderworpen. Slechts twee Duitfche Volken,

in het Noorden van dit Land, hadden hunne oude

vrijheid en onafhanglijkheid gehandhaafd; di^Sakfen^

van den Rhyn tot aan en over de Elve , in het te-

genwoordig IVestfaalen en Neder -Sakfen ^ en de

Friezen , langs de Noord- zee. Al het land tusfchen

de Oost -zee ^ Elve ^ Saaie., Donau ^ en de Poolfche

Grenzen, werd allengs, van de Vide eeuw af, door

de Slaaven bezet , zoo als het hedendaagfche Meis'

fen door de Sorben , Bohemen door- de Czecken enz.

Andere volken van dezen uitgebreiden Volksftam

woonden in Poolen en Rusland , ook in de Landen

,

nader bij de Zwarte - zee gelegen , en langs den loop

van den Donau. Zij ftieten aan de Avarcn ^ een

Afiatisch - Mogolsch Volk, hetwelk thans een begin

maakte van de bemagtiging van Pannoni'è. Het ver-

dere Noorden van Europa was nog onbekend, zoo

als ook het grootfte deel van jifi'é en Jfrika,

ELF-
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ten.

ELFDE HOOFDSTUK.

Staat der Geleerdheid. Uitbreiding van het Chris-

tendom, Bekeering van Heidenfche Volken,

Staat der gooden.

J_^e groote veranderingen in de Staatsgefteldheid III

van Europa^ bragten in de Landen, door Duitfche "^^J^

Volken in bezit genomen , ook groote veranderin- Hoofdfl.

sen in gewoonten en zeden der Volken te vvege. "^ ^*
,

De Duitfche Volken behielden in het Westen en Xok öka!

Zuiden van dit Werelddeel wel, in vele opzichten,

Duitfche landszeden, wetten en taal ^ doch daar de '^'/'", •!.'

door hen overwonnene Volken hen ver overtroffen zeden en

in befchaafdheid en , fmaak , hadden zij op hunne ë^woon-

overwlnnaars grooten invloed, om hunnen krijgs-

zuchtigen aart te verzachten, en hen zin te doen

krijgen in den landbouw en andere kunften des vre-

des. Het Christendom, hetwelk zij, van tijd tot

tijd, aannamen, bragt tot hunne befchaving insge-

lijks veel toe; zij begonnen hunne wetten in ge-

fchrift te ftellen, en lieten den overwonnenen de

hunne behouden, van welken zij zelfs veel overna-

men. Doch, dewijl de Christelijke Godsdienst reeds

zeer verbasterd, en met Bijgeloof befmet, tot hen

kwam, venvisfelden zij , in, vele (lukken, alleen

hunne oude bijgeloovigheden met nieuwe, en hun-

nen voorigen eerbied voor hunne Priesters met eenen

nieuwen voor de Bisfchoppen en andere Geestelij-

Ken , die zich denzelven geem lieten aanleunen. De

dai'.
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III dartele en vcr\viifde zeden der Romeinen bcfmettcn

BOEK ^^^ ^Q krijgszuchtige en ernsthaftige zeden der

Hoofdft. Diiitfchers , terwijl" de geringe overblijfzels van den

na C. G. ouden Romeinfchen aart en fmaak verloren gingen;

tor 62'>' "^^'^^^ ^^^^ ^'^^^'^ ^^ geheel moest wijken voor die der

1- Dmtfchers ^ of in hare dochters de Italiaanfche ^

Spaanfche enz. geheel verbasterde. Van de ruw-

heid der oude Duitfchers bleven de tweegevechten

overig, en werden zelfs door zekere valfche eer en

een verbasterd Christendom meer bevestigd , en tot

de nakomelingfchap overgebragt. Eindelijk , dat

de overwinnende Vorflen hunne bevelhebbers en

belden met landen befchonken , die zij, afhanglijk

van hun Oppergebied, zouden beheerfchcn , deed het

Leenfielfel in de regeeringswijze ontftaan, hetwelk,

hoe nuttig in het eerst voor de magt der Vorllen,

en voor de fpoed vcrëifchende behoeften des krijgs,

echter dra nadeelig was voor de vrïjheid des Volks,

voor deszelfs aandeel aan de wetgeving, en gevaar-

lijk voor de openbare rust , en eindelijk voor de

magt der Vorflen zelve.

Groot .Men kan ligtelijk uit het gezegde een befluit op-

verval der j^^al^cn ^ vvelkcn invloed dit alles gehad hebbe, op

heid^^wt l^^'*^ tleeds toenemend verval def geleerdheid, tot die

voKlage- geheelc barbaarschheid toe , welke in de Bliddeketc-

r^ ^^""r wen geheerscht heeft , tot aan de herilelling der we-
DTursch*

heid der tenfchappen ,: in de XVMe eeuw, welke barbaarsch-

middel- j^^.-^^ fommigen vruchteloos hebben willen ontken-

nen, voornamelijk polykarp leyser (*), fchooii

dit

(*) Disf. (ie ficta viedii cevi barèaric Helmfl, 17 19. 4.
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i.^it verval der geleerdheid , cii van goeden fmaak in III

dezelve niet alleen of in de eerrte plaats aan deze ^?^'^

verandering der üaatsgeftcldheid in Europa is toe HoofdfL'

te fchrijvcn; Ons is reeds, in het voorgaande de- "^ C. G,

zer Gefchiedenis (*>, gebleken, dat het verval dev Hl^ ^l^\

geleerdheid al vroeger heeft . plaats gehad. Zoo—

—

lang de Christenen met de Ileideiien te 'ftrijden had-

den, hield de wederzijdfchc naijver echter de zucht

tot geleerdheid nog ftaande; maar nadat de Christe-

nen de overhand hadden bekomen , verloren zij zich

in menigvuldige twisten over allerhande Godgeleerde

vragen en Ketterijen, die niet altijd, met begeerte,

om de waarheid te vinden, maar met fijne haarklo-

verijën gevoerd werden; waar bij, wegens de fpits-

vinnighedcn over woorden, gratta ,
pradestinatio

^

(^B-iojoKo^ enz.) de vvaare geleerdheid verloren werd.

De Christen - Leeraars zagen met verachting neder

op de fchriften der Heidenen, welke zij geheel ver-

waarloosden, nu zij hen niet langer behoefden te

wederleggen. De Monniken^ die, eigenlijk niet tot

den leerfland behoorden, en wier zaak meer was,

het oefenen van godzaligheid, op hunne wijze, dan

geleerdheid, moeiden zich echter, met drift, in alle

voorkomende verfchillen , en velen onder hen vorm-

den zich, door bijzondere flrengheid, tot Bisfchop-

pen , al hetwelk diemle , om den waan te begunfti-

gen, dat een heilige ijver en ftrenge godzaligheid

den mangel van geleerdheid genoegzaam • vervulden.

Voor zulke mcnfchen baatten de BoekverzaweUn- Hulpmid-

gen

(*) Zie DeclV. Bladz. 136,
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111 gen niet, welke nog uit den voorigen tijd overig

^oEK waren, en daar 'er door den ramp der tijden velen

Hoofdft. vei-niéld werden, was .het bijeenbrengen van nieuwe

na C. G.eene te kostbare onderneming, vv^aar toe het aan

J^^""
J'^ lust, en. tevens aan goeden fmaak , mangelde. De

tot 022. ' ° ^ ^
I heèrlijkfle van alle oude Boekerijen te 'Alexandri'è

delen der .^^g j^Qg ^^j jn wezen, maar fchijnt meer van, de
ccleerd-

heid. Heidenen, dan van de Christenen, gebruikt te \ve-

Boekver- -zen. De tweede naast deze, de Keizerlijke te K
zare

gen

zamem-
^^jj^ijjopolen,, die 120,000 Boeken bevatte, werd in

het jaar 477 door het. vuur verteerd (). Te Rome

waren zelfs nog ónder de regeering van valetsti-

NiAAN UI. (f), 2.9 openbare Boekerijen; doch,

welke waarfchijnlijlt ' verloren gingen , toen gense-

Rm, met zX]nQ. IVandaalen, Rome plunderde. De

oudfte fpoor van eene BoekverzameUng der Room-

fche Bisfchoppen komt voor, in het leven van den

Bisfchop HiLARius, tusfchen de jaren 461 en 4685

hij leide 'er twee aan in de Doopkapel, (^ Baptisten

rium^') der Kerk van Lateramn (5). De Bis-

fchoppen in het gemeen hadden geene groote Boeke-

rijen nodig; zij lazen alleen Christelijke Boeken, en

Kerkelijke Schrijvers, wederleggingen van Ketters,

Levensbefchrijvingen van Heiligen, en Askeetïfchc

Schriften. Ook de Monniken hadden 'er geene nodi^;

ih'

.

even-

(* ) ZONAR. Annnl. L. XIV. T. II. p. 52.

(f) Volgends een oud Schrijver bij murator. Thcs»

Infcriptt. T. ÏV. pi 2125. en 2132.

( 5 ) Lilfer Pontificalis f, de Gestis Rom. Pontif. in S,

Hilario Cap, 12. p. 159.
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evenwel deed de vermaarde cassiodorus , in het III '

midden der Vide eeuw, toen hij liet Hof verlaten ^°^*'

had, pogingen, om hen tot lézen op te fpooren, HoöfdH.i

zelfs prees Iiij de Heidenfche geleerdheid aan. Doch,"^ C. G»;

voegt hij 'et bij, wie onder hen gecne neiging tot \^^ Jjst'

de vvetenfchappen voelde, mogt zijnen tuin of akker

bebouwen, en dezen prees hij de beste Schrijvers

over den landbouw aan (.). Die onder hen zieken

en kranlcen oppasfen, onderricht hij, welke Latijn-

fche of uit het Grieksch overgezette Schriften zij

ovet de Geneeskunde moesten lezen (f). Zij kon-

den alle zoodanige Boekert.- in . de door hem verza-

melde Boekerij vinden (§). Bovendien droeg hij

aan de Monnilvcn op ,. om affchriften van Boeken te

maken , Avelke arbeid naderhand het eigen werk der

Monniken werd. Hij gaf hun ten dien einde het

nodig onderricht, bijzonder met betrekking tot de

fpelling , -bragt goede Boekbinders in zijn Klooster,

en ontwierp zelf de figuuren, met welke de Ban-

den verfierd moesten worden; ook vond hij altijd

brandende ftudecrlampen uit (**). In de daad ver-

dient deze eerwaardige man onze bewondering, we-

gens deze en dergelijke pogingen, waar toe ook oor-

deelkimdige vergelijkingen van Handfchriften behoor-

den (ft), des te meer, dewijl hij die in eenen meer

dan zeventigjaarigen ouderdom ondernam.

De

( * ) D^ Inflitut. divin. ïitter. C. 28. T. II. p. 524,

(f.) Cap, zi.p. S16. (§) Cap. 8. p. 514.

(**) Cap. 15. A 518. C. 30. p. 525.

(tt) Prafat. ad Injiitt, /». 509.
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III De Boel^erij der Bisfchoppen te Rome moet, te-

^vj'^ gen het einde der Vide eeuw , niet zeer aanzienlijlc

Hoofdfl. geweest zijn; ten minden gregorius de Groote,
na C. G. die toen aan twee Bisfclioppen iri Egypte en Gal'

lot 6^0* ''''^^5 ^^ Gefchiedenis der Martelaren in Egypte van

EusEBius, en de werken van ireneus wilde ge-

di'^'k^d
^°"^^" hebben, bekent, dat zij in zijne Boekerij

Room- niet te vinden waren (*). Ondertusfchen zal deze

fcheBis- zelfde Roomfche Bisfchop eene geheele Heidenfche

peng^E. Bibliotheek hebben laten verbranden, in welke voor-

GORius de namelijk vele fchriften waren over de Scarrewigche-

zaTeene ^^^'U 5 i"die" nien het verhaal geloovcn mag van

Biblio- JOAN VAN SALISBURY (f). Ook zal hij, volgends

theekver-
g^j^g overlevering, nog in de XVde eeuw door den

brand °

hebben. Aartsbisfchop antonini C5) verhaald, de Gefchie-

denis van TiTus Livius hebben laten verbranden,

om de menigte van wonderverhalen in dezelve, die

het Hcidensch Bijgeloof onderfteunden (**}.

Lotgevnl- Ten aanzien van de fcholen; die van Athenen en
len der Alexandrie bleven nog beflaan , hoewel niet in Aow

luifter der vroegere eeuwen. De Ehlcctifche of

Nieuw -Platonifche Wijsbegeerte hield zich, bijzon-

der in de School der Wctcnfchappcn , nog ftaande,

fchoon allengs afnemende. In het midden der Vide

eeuw

(*) Lïhv. XTI. Epist. 29. Tom. II. Opp, pag. pi5.

Libr. XI. Epiit. '^6. pag. 1142.

. ( t ) Pohcr. feu de migis Curial, et vestigiis philof.

L. II. C. i.6. p. 123. (§) In Summa htsioriali.

(**) DAYLE Dktiou. Hist. Crit. art. Gregoire Iegrcn\d

.

mt, M. enz.
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cêüW werd, door een Keizerlijk bevel, den Heide- Ut

nen verboden , dezelve aldaar te lecren* Ook bk-
^'J"j^

ven te JlexancJri'ê de fcholcn der Geneeskunde in Hoofdft.-

ftand'; de Welfprekendheicl werd in de meeste fte- '"'^ C. G,

den van Griekenland geleerd. Aan aankomende |^^^ ^^^^

Rechtsgeleerden gaf men te Rome^ Berytus in Fe—*—

—

niciê^ en Konfiantlnopolen onderwijs, zelfs gaf jus*

TiNiANUS een voorfchrift omtrent de leerwijze, en

verdeelde de leerlingen in vijf klasfen naar de jaren ,

die hun werden aangewezen. Doch de Roowfchs

fchool ging onder de Gothen te niet , op ééncn

Leeraar in de Rechten na. Die te Berytus ging^

met de flad zelve, door eene herhaalde aardbevin:^^

te grond, toen justiniaan Keizer was. Dezelfde

Vorst bevestigde de verordening van theodosius

den Jongeren^ over het getal der openbare Leeraa-

ren voor de beide Hoofdfteden des Riiks, hoewel

jpROCOPius hem bcfcbuldigt, dat hij den Genees-

heeren en Leeraaren der vrije kunden hunne bezol-

dingen ontnomen hebbe (^*y.

In het Westen leest men , behalven de Rvomfche, Toefïnnd

van weinige andere aanzienlijke fcholen , welke zelfs, J-^^'^.^^'"''

na de Vide eeuw , als het ware , verdwijnen. Ge» Westen.

durende de heerfchappij der Gothen 'm Italië^ werd

van deze Vorften zelven zorge voor de fcholen ge*-

dragen. De Koningin aimalasuntha gebood, om*

trent het jaar 530 , dat men aan de openbaare Leer*

aaren der .Spraakkunde , Wcifpi ekendhcid , en Rechts-

geleerdheid, hunne bezolding, zonder eenige kor*

(*) Zie Z>rf/ V. Blach. 143.

X. Deel. C
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III tiiig, zou betalen. Ook is het reeds door mura-
BOEK ^Qj^j eji MAFFEi bewezcH , dat die bedorven fmaak,

Hoofdft. welken men den Gothifchen noemt, al vroeger .eeft

na C. G plaats gehad onder de Romeinen, Maar zekerer is

tor 622' ^^^'» ^^'- ^^ oorlogen, welke Italië^ in dit tijdsver-

. loop , verwoestten , veel hebben toegebracht , om
geleerdheid en fmaak te bederven.

Scholen Meest van allen kwam het nu aan , op de Bisfchop^
der Bis-

p^ijjj^g q^ Klooster- Scholen onder de Christenen»
fchoppen ^ '

en Mon- De vermaarde Godgeleerde School te Alexandrie duur-

iiiken. ^jg waarfchiinlijk nog voort, hoewel zij haren ouden
Zïinff-

fcholen roem verloren had. Te Nifihis 'm Syrië was 'er

van GRE- nog eene andere omtrent het midden der Vide eeuw,

^gj^Qj.QQ van welke cassiodorus (*) gewaagt, hoewel hij

ten» daar in dwaalt, als hij zegt, dat Jooden in dezelve

onderwijs gaven. Deze edele man wilde, met den

Roowfchen Bisfchop agapetus, eene zulke School

(lichten , voor aankomende Christen - Leeraaren ,

maar kon zijn oogmerk niet volbrengen door de al-

lesverwoestende oorlogen. In laater tijden werd de

Bisfchop GREGORius de Groote geroemd als een

hoofdvoorflander der Schooien, waarom ook op zij-

nen feestdag een fchoolfeest werd gehouden in plaats

van het oude Romeinfche OitiJtquatria Minerva,

OndertLisfchen zorgde hij, in zijne fcholen, niet

zoo zeer voor geleerdlieid , als voor de oefening in

het Kerkelijke- Gezang. Zoo ffichtte hij Cf) eene

fchool

(*) Pvcef. ad Infl. dïv. littev. T. II. Opp. p. 508.

', (t) Volgends zijnen ouden Levensbefchrijver joank.

piAKoNüS Fiia Creg. M. L, II. C. 6»
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fctiool van jonge. Zangers , aan hetwelk hij inkom- Ilt

(ten en twee woonhuizen te Rome fchonk* Nog in ^'^^

de IXde eeuw toonde men daar het bed, op het- Hoofdlïi

Welk hij plagt voor te zingen, en de roede, met "^ C. G»

Welke hij de jongens dreigde , als ook zijn Antipho- \^l |^^^*

fiarium^ of cene Verzameling van Beurtzangen» Hij '-' '
Voerde ook het Choorgezang in, lietwelk naar hem

het Gregoriaanfche genoemd werd (*)» Zeer zeld-

zaam zijn de blijken in dezen tijd van een onderwijs

in de wetenfchappen door de fcholen Van Gods*

dienst -Leeraaren, evenwel had hetzelve eenigermate

plaats. Eene Gallifche Kerkvergadering, te Vah'

fon, in het Graaffchap Venaïsfm ^ in het jaar 529

gehouden, verordende i ,, dat alle Priesters, {pres»

5, hperi qui funt in parochiis confiituti ^^ naar dé

„ heilzame in gantsch IiaJi'é aangenomene gewoon*

j, te, de jonge ongetrouwde Voorlezers- in hunnö

^, huizen nemen, hen Pfalmen leeren, tot het lezéii

^, der HeiHge Schrift verpligten, en in de Wet des

5, Heeren onderwijzen zullen ( f )." Het hoofdon-

derwijs beftond daar in , dat de aankomelingert

ervaren werden , in de uitwendige Godsdienstver-

tichtingen, en in een' ftichtelijken voordragt over dë

Latijnfche Bijbelvertaling ; verder ging veelal dit on-

derwijs niet. Ook kan men niet veel anders zeg-

gen van de Kloosterfcholen van dezen tijd, die teil

oog«

(*) MART. GF.RBERti de cmitu et mufica facra TötH,

I. pag. 247. Tom. II. pag. 3.

(t) Cojicil. Vafenfs Can-, I. Tom. II. Ccmil. Harduini

c %
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III oogmerk hadden , niet om geleerden , maar om nieuwe

^^^^ kweekelingen voor deze levenswijze te vormen.

Hoofdft. De Keizers anthemius en zeno worden wel, in

na C. G. de Gefchiedenis van dezen tijd
, geprezen , als be-

tot 622.*
"^i""^^^'S der geleerdheid , maar hunne regeering was

- te zwak, en hunne pogingen werden te leur ge-

P^ n^'. , ft'^ld 9 <^oor het toenemend Bijgeloof en de zucht
leerdheid

-^^

liad geene van Kcttermakerij. De Geestelijkheid zelve , met
onder- deze kwaal bezet, voldeed dus niet aan hare ver-

bij de
'^

P^'Sl^^^gj oiTi geleerdheid, kennis, en goeden fmaak

Vorden, te verbreiden. Integendeel, een oregorius de

de Voo'le
^^°^^^ maakte 'er eenc zaak van Godsdienst van

,

Gcesre- om de Hcidenfche Geleerdheid overhoop te werpen,

lijkheid. ^elfs naauwlijks een haligeleerde , verftoutte hij

zich, om, trotsch op zijne onkunde, te fchrij-

ven (*): „dat hij het voor hoogst wanvoeglijk.

„ oordeelt te zijn, als men de woorden der Heilige

„ Schrift onder de regelen van donatus wilde

,, dwingen. " Hoorende , dat een GalUfche Bis-

fchop, DESiDERius, de Spraakkunde verklaarde,

gaf hij hem , al zuchtend , zijne droefheid daar over

te kennen ( f ). Waarlijk , zulke gezindheden kun-

nen ons het boven verhaalde bericht gelooflijk ma-

ken, dat hij Heidenfche fchriften heeft laten ver-

branden. Nog verhaalt men , dat hij zegebogen

,

ftandbeclden , en andere gedenkftukken der oudheid

te Rome heeft laten omverhalen (§). Zedert zijnen

tijd

Q*) Ep.pnef. Expof. in Libr. B. Job T. I. Opp. p. 6.

(t) Libr. XI. Ep. 54. Tow. II. Opp.

(§) Dit wordt echter, doch niet voldoende, weder-

legd.
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tijd Werd de geleerdheid ook uitgekreeten onder den III

naam van wereldwijsheid , wijsheid dezer wereld ^ ^'!^^

enz. {litiera feculares^ fapientia fecularis,^ Eén Hoofdll.

zijner tijdgenooten , gregoriüs \zn Tours ^ fclioon "^ C. G.

zelf niet geleerder dan hij, klaagt (*), dat de we- }^^ ^^^
tenfchappen in zijn Vaderland Galli'èn te grond

gingen.

De wederfland, welken Heidenfche Geleerden aan Heiden-

de Christenen boden , en welke dezen noodzaakte ,
^'^heWijs.

rgeren.
zich op de Heidenfche Geleerdheid toe te leggen

,

nam , in dezen tijd , een einde , en bragt , tot het

verachten en verwaarlozen der oude Griekfche en

Latijnfche Geleerdheid zeer veel toe. Het is waar,

de Eclectifche of Nieuw -Platonifche Wijsbegeerte

beftond nog , maar verloor zich hoe langer hoe meer

in droomen der verbeelding, hoewel het deze Wijs-

geerte nog niet geheel aan fchrandere voorflanders

ontbrak.

PROCLUS, die, als Opvolger van syrianus, om- prqclüs.

trent het jaar 450 , den Leerdoel der "Wijsbegeerte

te Alexandrië tot zijne dood in het jaar 485 met

roem bekleedde , en die door dezen aanhang met

bijna Godlijke eere vereerd werd, niet te vrede met

de herfenfchimmen van plotinus en anderen
, ging

bijna alle palen te buiten, daar hij niet alleen alle

foorten van Griekfche, maar ook van Oosterfche

Wijsgeerte zocht te verëenigen , en van de Goden

,

De-

legd, door platina de Fit. Pontif. in Gregorio I. pag>.

6$. in Sabiniano I. pag. 66.

(*') Praf, ad Hist. Eccles. Francor. p. i, Cq»

C 3
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III Demons, de mcnschlijke zielen, wereldlijke en bo-

BOEK venwereldlijke, en derzelver veiTichtingen , alles wist

Hoofdft. ^^ befchrijven , en ook zijne verborgenheden hadj

Xia C. G. het zij dat hij dit uit de fchriften , welke , in

Jaar 476. jg2en tijd , onder den naam van dionysius
tot 622. -• '

;,._ —, den Areopagiet te voorfchijn kwamen , gehaald

,

of met derzelver vcrdichter uit dezelfde bronnen ge-

put heeft. Zijne veelvuldige fchriften zijn grooten-s

deels verloren, en velen der overigen alleen in het

Latijn voorhanden. Zijn Commentarhn over den

Timceus van plato , hetwelk zijn voornaamfte werk

js, is zoo rijk in fpitsvinnigheden , en veelvuldige

meest gedwongeue verklaringen van plato, dat het

geduld en moeite kost, het bruikbare daar uit op

te fpooren. Zijne achttien gronden tegen de Chris-

tenen^ of wel tegen derzelver leer, dat de wereld

niet eeuwig is , zijn bewaard en wederlegd in de

fchriften van joannes piiiloponus , eenen Chris-!

telijken Wijsgeer van dezen tijd ().

5!ijne proclus had eenige geleerde leerlingen; mari-.

leerlingen j^^g ^ vviens leven hij befchreven heeft ( t ) j leerde

naaPerfic onmidlijk na hem te Atheenen. Een ander, ammo-

Nius , te Alexandri'è , van wien alleen eenige op^

helderingen over fommige Boeken van aristoteles-

zijn overgebleven. Ook was isidorus beroemd,

^ie eerst te Atheenen^ daar na te Alexandri'è^ tot

het

(*) Men zie verders van hem en zijne fchriften fa-

jsRiciüs Biblioth, Grac. Fol. VIII. brucker Hht. Crit.

fkilof. Tom. II. Opp. fq.

(t) Door FABRiqus uitgegeven Hamburg 1700 ^tQ.
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het jaar 540 geleerd heeft, dariascius eindelijk, III

die het leven van isidorus befchreef (), befloot ^^^

den reeks van deze Wijsgeeren. Ten tijde van de- Hoofdfl.

ze beide laatstgemelde Wijsgeeren verbood de Kei- ^^ C. G.

zer juSTiNiAAN , dat de Wijsbegeerte te Atheenen ^^^ ^^^
niet meer geleerd zou worden , als ook dat niemand .

daar de Wetten zou verklaaren (f). Een onge-

noemde Griek voegt 'er bij, dat hij ook het onder-

wijs in de Starrenkunde aldaar verboden hebbe (§),

waarfchijnlijk , om het Heidendom geheel uit te roe-

jen. ISIDORUS dan, damasciüs, simplicius, eu-

LALIUS, PRISCIANUS , HERMEAS Cn DIOGENES, bij-

na allen Wijsgeeren van deze fchool, zich niet vei-

lig rekenende in het Keizerrijk, begaven zich naa

Perjië^ alwaar zij zich echter bedrogen vonden in

hunne verwachting, dat de Koning CHOSRoës hun

vriend zou zijn (**). De beide Rijken waren toen in

oorlog, doch na den vrede keerden wel de gemelde

"Wijsgeeren in hun Vaderland terug, maar, hoewel

zij vrijheid van Godsdienst behielden, echter ging

hunne beroemde fchool allengs geheellijk te grond (ff}.

Onder de opgenoemde Wijsgeeren verdient sim- simpli-

PLicius in eenen edelen zin een Eclectisch Wijsgeer ^^^''

te

(*) Waar van men uittrekzels vindt in Pkot. Cod,

CLXXXI. pag. 118. QQXLW.pag. 1028.

(f) jo. MALALiE Chronograph. P. Il, p. 64.

( § ) In NIC. ALEMANM Noüs ad PRocop. Hist. Ar-

tan. Cap. z6. pag. 2,77.

(**) AGATHiAs de imper.et reb. geit, Just. L. \l.p\7,

(ft) SÜIDAS V, x§ifl3u9.

C4
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lil

BOEK
XI

Hoofdft.

na C. G.

]aar 476.
tot 622.

JOANNES
«TOU/EUS.

Andere
Heiden-
fche ge-

leerden.

Twijfe-

ling om-
trent den

Gods-
dienstvan

fommige

geleerden

te hcetcn. Voornaamlijk gehecht aan de Peripateti-

fche Wijsgeerte , wilde hij echter de Platonifche,

Stoïfche enz. daar mede verëenigen, en uit allen be-

hoorlijk nut trekken. In zijne Comtnentari'èn over

ecnige Wijsgeerige en Natuurkundige werken van

ARisïOTELES, Is een fchat van de oude Wijsgeerige

Gefchiedenis begrepen, en zijn Commentarius over

het Handboek van epictetus behelst uitmuntende

zedekundige redeneringen.

Wat vroeger dan simplicius fchijnt joannes

STOBxEUS geleefd te hebben, die in zijnen Bloemhof

(^ Av^oAoyiov ,^ uit allerleië oude Schrijvers, wier

fchiiften veelal voor ons lang verloren zijn, eene

menigte van uitgezochte plaatzen , zedenfpreuken

,

vernuftige en zinrijke gezegden en redenen verza-

meld heeft; jammer, dat wij dit werk zoo onvolle-

dig hebben. Van de vier Boeken is bijzonder het

tweede zeer gebrekkig tot ons gekomen. Men heeft

ook in laater tijden dergelijke verzamelingen van

twee Griekfche Monniken uit de Heilige Sclirifc eii

uit de Kerkvaders in zijn werk ingelascht, welke

echter in de uitgave van Geueve 1609 folio daar van

zorgvuldig zijn afgezonderd.

Dat 'er behalven de gemelde Wijsgeeren, nog in

de vijfde eeuw , andere geleerde Heidenen geleefd

hebben, is buiten allen kijf. Daar toe mag gere-

kend worden de Lijfarts bij den Keizer leo, in het

jaar 462, de Griek jakob, ook beroemd door an-

dere kundigheden , die een Heiden was, en van

wien men verhaalt, dat , als men hem den ftocl

ontnam, op welken hij naast deu zieken Keizer was

saan
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gaan zitten, hij zich op het Keizerlijke bed zelf zet- III

te, verklarende, dat hij van oude Rechtsgeleerden ^°^'^

geleerd had , dat zulk een voorrecht den Geneeshee- Hoofdft.

ren toekwam (*). Doch, tevens verdient hier in "''' C. G.

aanmerking genomen te worden , het gene reeds te l^^ ^22'.

voren is aangemerkt (f) , dat de nadering der geleerde

Heidenen en Christenen in gevoelen , omtrent fommi-

gen, twijfel heeft verwekt, tot welken Godsdienst zij

behoord hebben; om niet te zeggen, hoe ligtelijk

thans eene gematigde vrijheid van denken, fpreken

of fchrijven. Ijverige dwepers zoodanige lieden deed

befchuldigen van het Heidendom, of wel geheele

Ongodsdienftigheid. Dus wordt zelfs de beroemde

TREBONiANus,van zijneu tijdgenoot hesycmus (§),

een Heiden en Atheïst genoemd , hetwelk door sui-

DAS (**), naar zijne gewoonte, wordt nagefchre-

ven ; ja zelfs , in laater tijden , heeft men uit fom-

mige vrijer uitdrukkingen van dezen of genen Schrij-

ver van dit tijdperk aanleiding genomen, om hem

voor eenen Heiden te houden , zoo als het geval

geweest is met den Gefchiedfchrijver procopius.
' De Christenen hadden onder zich ook nog Wijs- Christen-

geeren , doch flechts enkelen , en dezen nog zulken , ^^'Jsgee-

die , or eenvoudig de oude vvijsgeeren volgden , of as van

hen wederlegden , of zoo filofofeerden , als het met Gaza,

het heerfchend geloof der Christenen best plooide.

Zulk

^*) MARCEL, in Chron. ad a. h. p. %i. ap. Scaliger,

Ct) Zie Deel V. Bladz. 151.

(§) Z)^ riris doctrina claris, V. T^i^ovmivo^,

(^**) Foce ead,

Cs
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III Zulk een was ^neas van Gaza^ een geboren

*^^" Heiden, leerling van den vermaarden hierocles,

Hoofda. die tegen het midden der Vde eeuw te Alexandrië

na C. G. leerde ; naderhand ging ^neas tot den Christelijken

xo^ Jo o.' Godsdienst over, en leefde tot in hetlaatfte gedeel-

p ' te der gemelde eeuw. Dit is alles, wat wij van

zijne lotgevallen weten. In de Handfchriften wordt

hem doorgaands de naam gegeven van den C' i iste-

lijken Platonht , waarfchijnlijk omdat hij de

Nieuw -Platonifche Wijsgeerte niet geheel verzaakte,

gelijk dit ook blijkt uit zijn werk: Theofrastus , of

een famenfprank over de onflerflijkheid der zielen ,

en de opftanding der dooden; 'm welke hij duidelijk

den Heiligen Geest met de Wereldziel van plato,

gelijk den Zoon van God met den Logos van dien

Wijsgeer vergeliikt. ^neas handhaaft zijne Wijs-

geerige waardigheid maar tamelijk, daar hij van de

heiligheid en wonderen der Askeeten een bewijs

ontleent voor de onflerflijkheid der zielen; ook ver-

haalt hij , als door hem nauwkeurig onderzocht

,

het wonderwerk in de vervolging der Katholieken

door de Wandaalen ^ die nog duidelijk fpraken,

niettegenftaande men hun de tong had uitgefne-

den ().

zACHATa- Een waardig navolger van ^nras op deze baan,

AS vnnMi- jggf^g In het begin der Vide eeuw, zacharias,
tylene.

gj^^

(*) Men zie van hem brucker Hlst. Crit. Philofoph.

T. III. P^g' 527. FABRicius Bihl. Gr. Vol. I. pag. 427.

Vol. XHI. pag. 4S8. geeft verflag van zijne XXV Brie-

ven
<i
die nog voorhanden zijn.



GESCHIEDENIS. 43

Bisfchop van Mitylene , Hoofdllad van het Eiland III

Lesbos. Hij onderwees de Wijsgeerte te Alexanclri'è ^ "^^^

en de Reclitsgeleerdheid te Berytus, Dewijl hij de Hoofdft.

laatfle als pleitbezorger werklijk begon te oefenen , "^ C. G.

zoo kreeg hij van caar den naam Scholasticus , tot JqI' 522!

Il ij het gemelde Bisdom bekwam. Meer weet men ^

niet van hem, dan dat hij, in het jaar '536, op de

Kerkvergadering te Konftantinopokn geweest is. Wij

hebben van hem een gefprek over de eeuwigheid der

zvereld^ onder het opfchrift ammonius , welke ver-

maarde Nieuw -Platonifche Wijsgeer dezelve be-

weerd had. Dit gefprek is te gelijk met dat van

iENEAS van Gaza door casp, barth uitgegeven te

Leipzig 161 3 4to. (*)

Grooter naam echter dan deze beiden maakte in jo.pmLO-

het laatst der Vide en het begin der Vilde eeuw ï^^i^f'° De Plato-
jOANNEs , bijgenaamd Philopomis , of de arbeidza- nifche

me, wegens zijne geleerde werkzaamheden en fchrif- ^^'^ijsg^^'"*

„. ^ ^ 1 .. , ^ . te begint
ten. Zich zeiven noemt hij een Grammaticus , verwis-

omdat hij de Spraakkimde, als ook de oude Schrij- leid te

vers , benevens de Wijsgeerige W^etenfchappen , te
^^'^''''.^"

/ilexandri'é verklaard heeft. Hij had den meerma- Peripate»

len gemelden ammonius , Zoon van hermeas , uit "fche.

de Nieuw - Platonifche School tot leermeester; en

volgde hem ook , toen deze zich merklijk begon te

neigen tot het ftelfel van aristoteles, waar toe

hij, als Christen Wijsgeer, nog bijzondere redenen

had.

( * ) 'Er ftjiat nog een gefchrift van hem over de twee

hoogfte beginfelen tegen eenen Maniche'èr in CANis. Lectt^

nnt* Tom, K -pag, 425.
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Iir had. Het Platonisch Lccrdelfel, hetwelk tot hier

^^y^ toe bij de Christenen zoo geliefd was geweest, be-

Hoofdft. gon zijn gezag bij hen te verliezen; het zij, omdat
na C. G men geloofde, dat de y^rianery uit de Platonifche

tot 6^" ^^^ijsgeerte was voortgevloeid , of omdat de gevoe-

- lens van origenes 'er te veel krachts uit ontvin-

gen , of liefst , omdat de Dialectica en Metaphyfica

van ARiSTOTELES gcfchikt waren voor de onder-

fcheidingen en fpitsvinnigheden , bij de tegenvvoor-

di,!:<e Kerkelijke twisten en verfchillen; hoe het zij,

BoëTHius in de Vde en joannes philoponus iH

de Vide eeuw, beide Vertaalers en Uitleggers van

ARISTOTELES , bezorgdeu de leerwijze van dezen

AVijsgeer opgang bij de ChrivStenen , zonder zich

daarom te bekommeren, of hetzelve niet in vele

ftukken met de leere van het Christendom ftrijdig

was. JOANNES PHILOPONUS fchrccf onder anderen

eene wederlegging der achttien gronden vnn pro-

CLUS, voor de eeuwigheid der wereld; echter was

hi) het met de Nieuwe Platonisten en andere Wijs-

geeren in andere (lukken eens, bij voorbeeld, dat

hij beweerde, dat, na 'smenfchen dood, wel niet

zijne redelijke, maar toch de dierlijke, eigenlijk le-

vende ziel, een geestlijk of liever luchtaardig lig-

chaam behoudt (*). Ook in zijne Godgeleerde gefchrif-

ten ontwikkelde hij zijne Wijsgeerige begaafdheden

,

bijzonder in zijne zeven Boeken^ zijnde eene P'er-

klaring van moses eerfle Hoofd/luk over de Schep-

ping^

(*) Procem. Commentar, in Arijlotel. LL. UI. ^
anima.
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ping, welke, voornaamlijk om de wederlegging van Iir

THiiODORUS van Mopsvestia , de goedkeuring der ^^^^

KathoUjken wegdroeg (*), maar als hij, in een Ho'ofdft.

werk over de Opflanding der Dooden , beweerde , 'i^ C. G.

dat onze ligcharaen zoo wel naar de ftoffe als den ^^^^ ^l^'

vorm vernietigd worden, en de geheele zichtbaare .

wereld ondergaan, en eene gantfche nieuwe gcfcha-

pen ^ai worden Ct)> befchuldigde men hem, dat

hij de Opflanding 'kr Dooden loochende (§). Voor-

naamlijk mishaagde zijn Boek tegen de vierde alge-

weene Kerkvergadering^ of die \z\\ Chalcedon (**);

zoo wordt ook zijn gefchrift tegen joannes scho-.

LASTicus, Patriarch van Konftantinopolen ., om de

Katholijke leer van de Heilige Drie'èenheid te ver«

beteren, door fotius (ff) als een armhartig werk

befchreven; men maakte hem zelfs tot den ftichter

van de Tritheiten, Dewijl alle deze fchriften voor

ons verloren zijn gegaan, zijn wij buiten ftaat, hier

iet te beüisfen, echter geeft niceforus (§§) eri

suiDAS (***') ons een voordeeliger denkbeeld van

hem. Overigens raadplege men, over zijne fchrif-

ten , FABRICIUS (ttt) en OUDIN (§SS)»

In

(*) FOTIUS Pihlioth. Cod. XLIII. pag. 28, 29. Cod,

CCLX. pag. 991.

(t) NiCEFOR. Hist. Ecdes. L. XVIII. C. 47.

(§) FOTIUS Cod. XXI. p, 13. XXIIL p. 16.

(**) Cod. LV. p. 45. (ft) Cod. LXXV. p. 154.

C§§) /• C. (***) V. -!r^33cAOf.

(ttt) Bibliofh. Gr. Vol. IX. p. 360.

(§§§) Comvieni. de SS. Eecles. antiquit. T. I. p. 1^66,
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lir In de Westerfche Kerk was de roem meer geves*

BDEK
tJg(| yjm ANICIUS MANLIUS TORQUETUS- SEVERINUS

Hoofdft. BoëTHius, die eeuwen achter een als de voornaam-

na C. G. fte Leeraar der Wijsbegeerte bij dezelve befchouwd

to" ó^"»* ^^ geworden j gelijk hij, in de daad, de geleerdfte

man van zijnen tijd geweest is. Hij werd, waar-
BocTHiuï fchijnlijk omtrent het jaar 470, te Rome geboren,

alwaar zijn Vader en Grootvader de aanzienlijkfte

ambten bekleed hadden. Met zijn tiende jaar naa

Atheenen gezonden, oefende hij zich aldaar iS ja-

ren lang in de Griekfche geleerdheid. Van daar te-

rug gekeerd , verwierf hij zich de achting en gene-

genheid van den Koning der Oost-Gothen theodg-

RIK , die hem in het jaar 508 of 510 tot het Con-

fulaat verhkf, waar toe ook zijne beide Zoonen ia

het jaar 522 verheven werden. Omtrent 20 jaareil

lang genoot EoëTHius de gunst en het vertrouwen

van zijnen Vorst, terwijl hij, onder de drukte zij-

ner ambtsverrichtingen , tevens ijverig werkzaam

was aan het opftellen van Wijsgeerige en Godge-

leerde werken. Ondertusfchen was zijne ftandplaats

glibberig. Een Romein , en een ijverig voorftander

van het Katholijk Geloof, bevond zich aan het

Hof van eenen Gothifchen en Ariaa7Tsch-gQzmdLQ.n

Koning! Geen wonder, dat zijne vijanden eindelijk

middel vonden, om hem te doen vallen, theodo-

HiK gaf aan de Katholijken alle vrijheid van Gods-

dienst, dit voorbeeld had invloed gehad op de be-

handeling der Arianen in het Griekfche Keizerrijk,

tot dat Keizer justinus in het jaar 524 hun alle

huiine Kerken ontnam. theodoriKj die op zijne

Ri<
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Romeinfche onderdanen niet veel kon vertrouwen, III

en het Hof van Konftatitinopokn als een' geheimen ^^^
vijand bclchouwde , befloot den Roomfchen Bis- Hoofdft.

fchop met eenige anderen naa Konftantinopokn te °^ ^* ^»

zenden , om ten voordeele der ArVdnen vertogen te
\q^ ^^^

doen, wanneer ALBiNus , een der aanzien! ijkfle Se- •

natoren^ befchuldigd werd van eene onderhandeling

met (^Qn Keizer , om hem Heer van Italië te maken.

Terftond fpoedde zich BoëTiiius naa Veroncr^ om
zijnen vriend te verdedigen. Doch als zijne vijün-

den hem dezelfde befchuldiging te last leiden, en

verdichte Brieven te voorfchijn bragten, als van

hem aan het Keizerlijke Hof gefchreven, werd hij

in de gevangenis gezet, in welke hij, van zijne on-

fchuld bewust, zijn merkwaardig werk fchreef, over

de vertroosting der Wijsheid, Na eene lange ge-

vangenis werd hij, in het jaar 525, op 'sKonings

bevel, onthoofd. Men heeft, dewijl BoëxHius zoo

veel voor het Katholijk Geloof gefchreven en gear-

beid heeft, zich naderhand verbeeld, dat hij deze

zijne dood voor hetzelve ondergaan hebbe, en dus

als een Martelaar zal gefiorven zijn , waarom ook

te Pavia^ alwaar men nog in eene Kerk zijn Graf

toont, maar ook bij andere Italiaanfche Gemeen-

ten, zijn Feestdag, als van eenen Heiligen en Voor-

fpreker bij God , op den ssdren October gevierd is ge-

worden. Ondertusfchen is het, uit alle omftandighe-

den, duidelijk, dat het hier bij niet op den Godsdienst,

maar op eene Staatsbefchuldiging neder is gekomen (*),

Van

(*) Zie GROT. Pref. adHist, Gothor. rand. etLangob.p.^2.
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III Van de menigvuldige fchriften van dezen geleerdeif

^^^^ man zijn zeer velen verloren gegaan, doch men

Hoofdft. heeft van hem nog overzettingen van eenige werken

na C. G. vjin ARISTOTELES , twee Boeken over de Reken-

tot 62".' '^""^^» vijf over de Toverkunde, en twee over de

> " Meetkunde, Behalven het gene hij over de NestO'

riaanfche en Eutychiiianfche verfchillen gefchreven

heeft, zijn 'er van zijne Godgeleerde werken: Een

onderzoek , of Vader , Zoon en Heilige Geest op

eene zelffiandige wijze van de Godheid gezegd kun-

nen worden? als ook een opdel, in de gevangenis

gefchreven: hoe de Drieéenheid één God is, maar

niet drie Goden? behalven nog een klein gefchrift,

waar in hij onderzoekt : of alles goed is , daar ^er

toch geen fuhflantie'èel goed is? en zijne Geloofsbe*

lijdenis. Doch het merkvvaardigfte van alle zijne

gefchriften is zijn werk over de vertroosting der

wijsheid, (^de Confolatione Philofophice , Lihri V. )

Dit is een Gefprek tusfchen hem en de Wijsgeerte ^

half in Verzen van zesëntwintigerhande voetmaten,

en half in proza opgedeld ; waar in de Wijsgeerte

haren leerling over zijn onverdiend ongeluk ver-

troost, onderwijst, en bemoedigt, glareanus (*)

heeft wel aan de echtheid van dit ftuk getwijfeld^

doch zijne redenen zijn niet voldoende, om hetzelve

aan BoëTHius te ontzeggen.

CLAUDTA- In de eerfte jaaren van dezen geleerden man had
KUS MA- ^^Y Gallïèn nog eenen Christelijken Wijsgeer opge-

leverd m claudianus mamertüs. Broeder van

den

(*} Prafat, ad optra Boëthii p, 2.
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den vermaarden mamertus, Bisfchop van Vienna, lïl

eerst een Monnik, vervolgends Ouderling bij de ge- ^^^^

melde Gemeente ; in welk ambt hij zijnen Broeder Hoofdfï.

in het Bisfchoppelijk ambt behulpzaam was; hij "^ C. G,

wordt, wegens zijne geleerdheid en begaafdheden,
l^j'"

^^2'

hooglijk geroemd van zijnen vriend en vereerder si-

DONIUS APOLLINARIS (*), gelijk OOk GENNADIUS,

zijn tijdgenoot, hem wegens zijne vlugheid in het

fprcken en fcherpzinnigheid in het redentwisien

prijst (f). Wij kunnen van zijne geleerdheid en

bekwaamheden oordeelen uit zijn nog voorhanden

zijnde gefchrift, de flatu anini<z Lihri III, in het-

welk hij, tegen faustus, Bisfchop van Rhei ^ of

Regium , ( Riez in Provence , ) de onligchaamlijk-

heid of onflioflijkhcid der ziel verdedigt , welk werk ,

hoe zeer het door sidonius (^) , aan wien het

was opgedragen, geroemd wordt, echter veel be-

vat , hetwelk tot de hoofdzaak minder behoort , en

in het algemeen ongelijk en hard van (lijl is. Ook
prijst sidonius hooglijk een Geestelijk Lied van zij-

nen vriend (**), hetwelk sirmond gelooft te zijn

het bekende Gedicht: Pange lingua gloriofipralium

certaminis , hetwelk anders onder de werken van

VENANïius FORTUNATus geplaatst wordt (ff).

En

( * ) Libr. IV. Ep. II. T. I. Opp. Sirmondi p. 538.

(f ) D.? Script. Eccles. Cap. 83.

(§ ) Libr. IV. Ep. 3. p. 529. L. V. Ep. 2. p. 555.

(**) Libr. IV. Epiit. 3.

(ff) GEORG. FABRic. PoBtt. Fett. Ecclefost. opera

Christ. pag. 695,

X. Deel. D
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Jti Eri dezen wafert alle de Wijsgeerige vooTtbrefig-

*yï* zeis bij de Christenen , in dit tijdperk , want de

Hoofdft. tweeënzeventig vermaningsregekn van aöapetlts,
na C. G. eenen DiJlkon te Konftantinópokn , aan den Keizer

^Qj^ ^{„' JUStiNiANUs, wiens leermeester hij geweest zal zijn,

m kunnen daar toe niet wel gerekend worden. Zij

zijn verfcheidenmalen uitgegeven en ook in de Ge*

fchicdenis van het Griekfche Keizerrijk door ant.

bandurius (*) ingevoegd.

CAssio- Doch , zonder eigenlijk een Wijsgeer te zijn ,

DORüs. overtrof, omtrent het midden der Vide eeuw, ma-

GKUS AURELIUS CASSIODORUS, (of Óok CASSIODO-

Rius,) Senator^ alle andere geleerden van zijnen

, fijd, BoëTHius alleen uitgezonderd , in de Westerfclie

Kerk, in de wetenfchappen en ijver voor dezelve.

Mij was geboren t^ Scyllacium ^ eene ftad in Neder'

Italië , ( Squillace , in het Koningrijk Napels
, )

Waarfchijnlijk voor het jaar 470. Zijn Vader had

in Staats- zijn Grootvader in Krijgsbedieningen uit*

gemunt. In het Jaar 491 , verhief hem odoacer ,

Koning van Italië^ tot aanzienlijke bedieningen aan

het Hof, en maakte hem Comes rerum privatarum

et facrarum largitionum . waar mede de befluuring

der Koninglijke kamergoederen , een zekere richtsöe-

fening, de uitvaardiging der Koninglijke gunstbewij-

zen, eft het opzicht over het murtt- handel- eu

zee -wezen verbonden waren. Toen twee jaaren

daar na de Oost - Gothifche Koning theodorik, of

DiEDERiK, Heer van Italië werd, keerde cassio-

DO»

(*) Imj)cr, Oriefit. Tom. I. pag, 128,
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DöRUS naa zijn Vaderland terug, maar bewees de- III

zen Vorst geen geringen dienst in het (liillen van een ^^^^

oproer, hetwelk daar uitgebordcn was. Hij werd Hoofdft.

daar op door denzelven tot zijnen Geheimfchrijver "^ C. G*

of Kanfelier aangenomen. Na cenigen tijd werd hij
j^J^ ^^a!

aangefteld tot Stadhouder van zijn geboorte -gewest, ——

—

het hedendaagsch Calahrie ^ (^prafectus Bnittiorum

et Lucnnicc ,^ bij wdks inwoners hij zich verdiend

maakte. Doch een jaar daar na ontbood diederik

hem weder ten Hove , en cassiodorus werd nu

Opzi.'ner der Koninglijke inkomften. (^Qjtaestor facri

palatii.) Hier bij kreeg hij den post van Koninglijken

Opperhofrneester , (^Magister officiorum ^') als ook het

Confulaat'i en eindelijk klom hij tot den naasten

tang naast den Koning, dewijl hij eerde Staatsdienaar

werd. {pr<efectus prcztorio. ) Hij bleef ook na de

dood des gemelden Konings, in het jaar ^^6 ^ by

zijne Opvolgeren in het Staatsbewind , maar kon het

verval des RiHkS niet verhoeden, tot hij, het zij

wegens den ramp der tijden, of zijnen zeventigjaa*

rigen ouderdom , of zijn voornemen tot eene andere

levenswijze, omtrent het jaar 539, zijne ambten ne-

derlegde, en zich itl de eenzaamheid van het KlooB^

terleven verbergde. Van dezen zijnen zoo belang-

rijken en nuttigen levensloop heeft de geleerde man

ons een gcvwgtig gedenkftuk nagelaten , in eene ver'-

zdmeïmg van Brieven en P'erordeiiingen , door hem

in fiaam der Oostgothifche Koningen uitgevaardigd,

( Fariarum Lihri XII. ) welke voor de Wereldlijke

en Kerkelijke Gefchiedenis van d^tz^n tijd hoogstbe-

langrijk zijn ; ook fchreef hij , op bevel van Koning

D % DIÏ-
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Iir DiEDERTK, in deze vroegere jaaren zijns lev&ns,

^^^ een yaarboek der Wereldlijke Gefckiedenis
,

(ChrO"

Hoofdft, «^*<^ö'^ » ) ^^^ ^^^^ i^^^ 5^9* Nog gevvigtiger zou voor

na C. G. de Nakonielingfchap zijn zijne Gefchiedenis der Go'

tot 6r>r,' ihen ^ (^de rebus gestis Gothorum Libri Xlf. ) wel-

. ke door den Koning athalarik , in eenen Brief aan

den Romeinfölien Senaat (*), ten hoogften geprezen

wordt, maar wij hebben 'er enkel een uittrekzel,

door jORNANDES gemaakt, van overig. ( de Geta-

rum five Gothorum origine et rebus gestis) (f).

Een Xlltal vragen, door zijne vrienden aan hem

gedaan, gaven dezen Staatsman ook aanleiding, om

een Wijsgeerig Godgeleerd werk over de ziel te

fchrijven. (^Liber de anima.) Eindelijk fcheurde hij

zich los van alle wereldfche bezigheden in het jaar

539 , kort vóór dat de flad Ravenna , en de Koning

viTiGES zelf, in handen der Romeinen kwam. Hij

begaf zich in een Klooster, hetwelk hij reeds vóór

cenigcn tijd, in de nabifheid zijner Vaderflad, had

laten bouwen, Qmonnfierium Fivarienfe ^^ hetwelk

van alle benodigdheden en gemakken voorzien was,

hebbende tuinen met grachten, vischvijvcrs en ba-

den , zonnewijzers en wateriiurwijzers , en eene

talrijke Boekverzamcling. In dit Klooster nam cas-

sioDORus zijn verblijf, in den ouderdom van 70 ja-

ren , en heeft nog ten minden 23 j«aren in hetzelve

geleefd. Niet als eigenlijk Monnik, naar het fchijnt,

aaa

( *
). In Casfïoclor. Var. Lihr. IX. Ep. 25.

(f) Bij GROT. Hi%t. Gofhor. 'Fandal. et Langob. />.

605. en iii CAssioDORi Opera T. I. p. 371.
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aan dcrzelver regelen verbonden , hoewel hij zelf van Ilf

zijnen overgang in het Klooster het plegtige woord Con- "9?]^

yerfio gebruikt , hetwelk in deze tijden op den Mon- Hoofdfl.

iiikenftand werd toegepast (*), veel min was zijn "=^ C. G.

Klooster , in hetwelk de Staatsman zich van de [H ^22!

Wereld afzonderde , ingericht naar of verbonden •

aan de regelen, welke eenigc jaaren te vooren de

Heilige benedictus aan de orde, door hem opge-

richt, had voorgefchreven , waar van geene de min-

fle blijk is, wat ook de Benedictynen in laater tij-

den daar toe hebben willen bijbrengen. Behalveii

het gene wij reeds hier voor gezegd hebben, van

de zorg, door cassiodorus aangewend, om zijne

Monniken tot de wetenfchappen aan te fpooren,

fchreef hij ook , ten hunnen behoeve , vele Boeken

,

waar van het eerfte en grootfle was eene verklaring

van de Pfalmen, QExpofttio in Pfalnws feu Com'

menta Pfalterii. ) Vervolgends eene amileiding tot

het lezen en recht verftand der Heilige Schrift^

( de Inftitutione Divinarum Litterarmn
, ) het nut-

tigfle van alle werken, door cassiodorus, ter be-

vordering der geleerdheid gcfchreven, alzoo het te-

vens eene geheele uitlegkundige Bibliotheek bevat.

Als een vervolg van dit werk wilde hij zelf aange-

merkt hebben een ander over de Kunflen en Weten'

fchappen^ nodig voor den uitlegger der H Schrift^

ide

(*) De Orthogvaphia Pretf. T. II. Opp. p. 574. Ook

noemen hem verfcheidene Hrndfchiiften Converfus^ en

TAULUS DIACONUS, (^de Gc'st. Lap.goh. Libr. l. Cap. 75,

zegt uitdruklijk, dat hij een Monnik geweest is,

D3
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III Qdc artibiis ac disciplinis liberoUinn Htterarum*^
jïoEK jvjjcj oiivvaarfchijnlijk is ook van hem een Commen.'

Hoofdft. tarius over den Spraakkundigen donatus, Qde oror

na C. G. tione et de octo partibus orationis, ) Nog in z\ja

€0^ 6^'^ ^3^^ J^^^* ^*^^^^ ^^^^ ^*^'^'^' ^'^'"^ ÏMonniken een Boek

*-. op over de r^c/?/e fpeUing -, (^de Orthographia, )

Ook heeft hij eene Verhandeling gcfchrevcn over de

herekening van het Paaschfeest , ( Computus Pa-

fchalis.') Velen van 's mans ichriften zijn verloreq

gegaan, zoo als zijn Memoriah facrarum fcr'tptU'

rarum. Van zijne Overzettingen uit Griekfclie

Schrijvers is nog overig die van de drie Kerkelijke

Gefcbiedfchrijvers socrates, sozomenus en theot

DORETUS , door zijnen vriend epifanius Sckolas^

tkus, waar uit cassiodor^us een doorlopend uit-

trekzel gemaakt heeft, hetwelk, onder den titel vati

Drievuldige Gefehiedenis , ( Historice tripatit<e Li-

hri XII.) onder zijne werken ftaat. Eerst in de

onlangs afgelopene eeuw ontdekte scipio i\Ix\ffei te

Vsrona een Handfchrifc van eene verklaring van

CASSlODORUS over de Apostolifche Brieven , de Hafi"

de-Ungen der /Ipostekn ^ en de Openbaring van jo-

ANNES, (^Complexiones in Epistolas Apost» et acta

Apost. et Apocalypfin ^^ hetwelk hij te Florence

1721 8vo. in het licht heeft gegeven. Hoe lang

CASSlODORUS , nog na het jaar 562 , hetwelk waar-

lci>iinli)k het 93fi:e van zijnen ouderdom was, ge-

leefd hchbe, is onbekend. Zijne werken zijn in II

Declen in Folio te /^ö«^^» 1679 uitgegeven, en \^

eenen nadruk te Venetië 1729.

jiARciA- Behalven de reeds gcmelden , hadden de kunfte»

en
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en wctenfchappen , hoe zeer ook in een algemeen lïl

verval, echter nog een' en anderen edeicren geest, ^^^^

die derzelver gcheelen val poogde te verhinderen. Hoofdft,

Zulk ccn was martianus capella , een Jfrikaan "^ C. G.

uit de laatfte tijden der Vde eeuw, die, alhoewel I^J'' JL*COt 022*
hij de rieidenfche Godheden tot het famenfliel van -

zijn werk gebruikt , nogthans voor eenen Christen ^'"^ ^^*

gehouden wordt. Op eene bevallige wijze , alhoewel

in eenen ruwen en harden ftijl, aan zijn Vaderland

eigen , fchreef hij , dan in verzen dan in proza , een

zoogenoemd Satyricon of Satyra, waar van de twee

eerfte Boeken een niet onaangenaam verdichtzel be-

helzen van het huwlijk der Philologie met isiercu-

Rius , en de vijf overigen , den lof en korte fchets

der Grammatica , Dialectica , Rhetorica , Geometia ,

Arithmetica , Astrommia en Mufica» Dit zijn

werk is door h. gr.otius, (^Leyden 1599. 8vo.

)

in zijn XVde jaar, met ophelderingen uitgegeven.

Velen poogden als Spraakkundigen
, ( Gramma^ Gramma-

tici ,') en Uitleggers^ de fchriften der ouden te ver-^'^^'^Ü-

klaren, zoo als sosipater charisius, uit //^//è', p^Js^^.

omtrent het jaar 500, diomedes, maar boven allen ^'us.

priscianüs, een Romein^ maar die te Cafarea in

Palaftina rtudeerde , en re Konflantinopolen met een

jaargeld van Keizer justl\lvnus san deszelfs Hof
onderwijs gaf. — Behalven zijn groote werk , (Com^

mentariorum Grammaticortnn Lihri XMII.) fchreef

hij verfcheidene kleineren , als ook eenige dicluftukken.

FAEiys planciades fulgentius, een Afrikaan^

omtrent het midden der Vide eeuw , fchreef een werk
over de Fabel-Gefchiedenis , Mythologiarum Ubri tres.

JD 4 Daar
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m
BOEK
XI

Hoofdft.

na C. G.

Jaar 476.
tot 622.

Redenaar
EUNüDIÜS

Lntijn-

fcbe

Dichters.

SIDONIUS.

Daar de Griekfche en Latijnfche Talen hare zui-

verheid en welluidendheid hadden verloren, en de

laatfte geheel verbasterd of tot het Godsdienllig ge-

bruik bepaald was, en de Duitfche Talen te ruw

en onbefchaafd waren, kon men aan geene welfpre-

kendheid denken , noch bekwame redenaars verwach-

ten. EUNODius, Bisfchop van Ticinum , (^Favia,')

roemt wel, in zijne Brieven, een aantal redenaren

van zijnen tijd, maar deze lof zal weinig beteke-

nen, wanneer men des Bisfchops eigenen ftijl in

zijne Brieve» en Lofreden op Koning diederik

befchouwd (*).

Maar daartegen deeden zich onder de Latijnen

eenige Dichters voor , welke de oude Romeinfche

Dichters nog (leeds van verre volgden, en die niet

geheel zonder Dichterlijke bekwaamheden waren.

Zelfs de gemelde eunodius heeft vcrfcheidene groo-

tere Dichtftukken en een aantal Opfchriften en Punt-

dichten gefchreven , in welken gelukkige regels en

fomtljds goed vernuft zicii voordoen.

CAjus soLLius APOLLiNARis siDONius , cen Gal-

li'ér van aanzienlijk geflacht , die Bevelhebber van

Rome geweest is, en andere aanzienlijke waardig-

heden bekleed heeft; ten laatften , in het jaar 472,

Bisfchop van Claramontium , ( Clermont in Au-

vergne^ ) geworden , en in het jaar 487 of het

volgende overleden is, was ook een man van uit-

muntende gaven, en niet gemeene geleerdheid. Hij

heeft ons Brieven en Gedichten nagelaten , welke

laat-

(*) hl siRiMOND Opp. Tom, L
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laatrte echter de ecrften verre ovcrtreflen ( * ). III

Zijn tijdgenoot alcimus ecdicius avitus, ins- '^^'^

gelijks een Gal/i'ér , die na het jaar 490 Bisfchop Hoofdfl.

van Vienna was , en in het jaar 525 overleed , heeft "^ C. G.

foortgelijk character in zijnen llijl. Zijne Brieven , i^^ J^a!

Predikatiën , zijne Opftellen over verfchilftukken ,

zullen niet ligt iemand ter lezing uitlokken , ware avitus.

het niet, om de Geichiedenis , welke daar uit licht

kan fcheppen; maar zijn Gedicht over de Gefchiedc'

nis van moses, (^de Mofaicce HistoriiS Gestis Li-

hri V. ) behaagt geheel anders , en vertoont ons

een' man , die zijnen virgilius vlijtig befliudeerd

heeft (tJ). Dat 'er in dit Gedicht, gelijk in een

ander de confolatoria Inude castitatis ^ een woord

uit de Kerkelijke of verbasterde Latiniteit onder

loopt, zal men met dit alles hgtelijk verwachten.

Niet ongelijk aan avitus is arator ,
geboren arator.

in Opper 'Italië^ misfchien in het Milnneefche ; hij

viras eenigen tijd Pleitbezorger, na het jaar 534 één

der Hofbedienden van den 0/)st - Gothifchen Koning

ATHALARiK ; eindelijk tot aan zijn overlijden in het

jaar 556 Onder -Diakon der Roomfche Kerk. Hij

bezong in Heldendicht ^ïe Gefchiedenis der /^poste-

Jen ^ (^Historice Apostolica Lihri duo (§).

In het leven van augustinus (**) hebben wij prosper

reeds van een Gedicht van prosper , die de Aqui- Aquiiani-
^ cus.

(^*^ In STRMOND Opp. Tom. I.

et ) /« siRMOND Opp. Tom. II.

(§) GEORG. FABRic. Poeia Fett, Eccles»

(**) Zie Deei IX. £/adz. 239.

Ds



59 K E R K E L IJ K E

III tani'ér naar zijn geboorteland genoemd wordt , gefpro-

^^^ ken, ziinde eene verdediging van het leerftelfel van ge-

Hoofdft. melden Kerkvader. In de uitgave zijn er werken, P/^r^'^

na C. G. i-jio^fol. (laan nog onder andere ich riften ic6 kleine

tot 622. Gedichten, {Epigramtfuiia ,^ in weike hij zoo vele

—r—— zedenfpreuken van augustinus heeft vervat. Men
hield hem voor dezen voor eenen Bisfchop in Itali'é

of Ga//i'é , maar heeft naderhand alleen bewijsbaar

gevonden, dat hij Geheimfchrijver van den Room-

fchen Bisfchop leo I. geweest , en omflrceks het

Jaar 463 overleden is.

VENANTI- Op het einde van dit Tijdperk wefd ook venan-
USFORTU-

,j>jjj5 HQNORIUS CLEMENTIANUS FORTUNATUS als
KATUS.

Dichter bekend. Deze kwam, uit zijn Vaderland

Opper - Italië , vroeg in het Westfranhifche Rijk

,

alwaar hij Bisfchop van Fktaviutn , ( Poitiers , ),

werd, en omtrent het jaar 600 overleed (*}. Min

rekent men thans andere Latijnfche Schrijvers, die

ook Dichters hectcn , paulinus petrocorius, eenen

Galliër^ in deVde, en corippus, eenen Afrikaan,

in de Vide eeuw.

Griek- De Grieken werden zeker in fmaak en geleerde

fche heid, ten dezen tijde, door de Latijnen niet over-
I}ichterSa

troffen, evenwel hadden zij minder Dichters aan te

wijzen, dan dezen, coluthus, die in het begin der

Vide eeuw een Gedicht over de fchaking van he?-

LENA fchreef; cointus of quintus, die omtrent

denzelfden tijd op den inval kwam, om de IUa%

van

(*) Men ziet eene lijst van zijne Gedichten in fa»

BRiC. BihL lat. r.icd, et tuf. atat, T. II, />. 179.
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van HOMERUS aan te vullen met een wijdlopig werk lll

van XIV Bueken; en kort daar na paulus , met ^''^^

den bijnaam silentiariüs , omdat hij eerst Ge* Hoofdft.

heimfchrijver was in 's Keizers Geheimen Raad, n^i C. G.

( Silentium Principis , ) van wien men Puntdichten ^^^^
^^'

en eene Dichterlijke befchrijving der praclnige Sofi'è-

Kerk te Konjlantinopokn leest; dezen fchijnen al-

leen nog de eere der Grieklche Dichtkunst in het

gemeen te hebben willen voorftaan.

Maar daartegen muntten de Grieken ver boven GefchieAi

de Latijnen uit in de Gsfchiedenis, Zij fchreven
^gj-s'^De

dezelve wel niet volkomen in den fmaak der Ou- ByzanrL'

den , maar toch in dezen tijd veel beter dan in den
"''^^*

pnmidlijken voorgaanden, toen de Christen Ge-

fchiedfchrijvers , zelfs de besten, eusebius, socra-

TES, THEODORETUS, enz. zich bepaalden tot de

Gefchiedenjs van hunnei\ God.sdienst en Kerk , waar

bi) de Wereldlijke Gefchiedenis of geheel verwaar-

loosd, of alleen als bijzaak behandeld werd. Thans

werd bij de Grieken de Burgerlijke of Wereldlijke

Gefchiedenis, en wel door aanzienlijke Staatslieden

bearbeid, en met dit Tijdvak neemt de reeks der

Byza-titimr Gefchiedfchrijvers eenen aanvang , die

van de Vde eeuw tot in de laatde tijden der XWle
eeuw de Gefchiedenis van het Griekfche Rijk be-

fchreven hebben; welke van het jaar 1640' op de

Koninglijke Drukkerij te Par'js begonnen zijn, uit-

gegeven te worden, en naderhand in eenen nadruk

te Veneti'é 1729 in X Deelcn in Folio (*), Van

de

(*) Verg. FAsaiG. Bibl. Gr^ FoL VI. /•. 219.
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III de werken van fommigeii der ecrrteii van deze Ge"

^^^ fchiedfchrijvers zijn enkel af^ebrokene ftukken be-

Iloofdfl:. waard, deels in de Bibliotheek van fotius , deels

na C. G. in uittrekzels, welke een Grieksch Keizer in de Xde

tot ó^-^.' ^^"^^ ^^^^ "^^ ^^'^^'' ^^'^^'^ vervaardigen. Op deze

——— wijze is zeer weinig behouden gebleven van de Ge-

fchiedenisfen van olyimpiodorus , priscus , mal-

CHUS, PETRUS PATRICIUS, HESYCHIUS , en ME-

NANDER, die van het midden der Vdc tot het ein-

de der Vide eeuw gefchrcven hebben.

apRocopi- De oudfte dezer Schrijvers, Vviens werk wij nog
^^'

geheel bezitten , eu die over het geheel de voor-

naamde Gefchicdfch rijver is van dit Tijdvak ^ is

PROCOPius van Cefarea , 'm Palizftina geboortig,

die een tijd lang Leeraar der Welfprckendheid was

in de Hoüfdllad des Rijks. Naderhand gaven de

Keizers jusTmus I , en justinianus , hem aan

den vermaarden Veldheer belisarius tot Geheim-

fchrijver en Raadgever, wien hij ook op alle zijne

veldiogen vcrzeld heeft. In zijne laatere jaaren werd

hij Senator en tevens Bevelhebber der Hoofdfliad;

welke waardigheid hij naderhand weder verloren

heefi'. Hij Ichijnt na het ja ir 562 gedorven te

zijn. Hij befchreef zijne Gefchiedenisfen in acht

Boeken. De twee eerden, van den Perjifchen Oor-

log, het derde en vierde, van den Wandalifchen

Krijg, en de vier laatflen van den Oorlog met de

Oost-Gothen, Nog fchreef hij een bijzonder werk

over de Gebomven van den Keizer justinianus.

Alle deze Boeken had procoi>ius openlijk uitgege-

ven , en zij ftrckkeii allen tot lof van gcmcldcn Kei.

zer.
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8er. Maar dezen lof trok hij gelieel in , in een an* IFI

der werk, hetwelk hij geheim gehouden wilde heb- ^°j^

hen , tot na zijn dood , en hetwelk hij daarom Hoofdft.

Avi'K^ojx , onuitgegevefie Jïukken noemde ; in deze "^ ^' ^•

geheime Gefchiedenis , fchildcrt liij dezen Keizer en
^^^ ^^a'

dcszelfs Gemaalin theodora af, nis fchadelijke Diü

vcls , als Monfters , gelijk hij hen , uitdruklijk ,

noemt. Zoodanige flrijdige verhaalen hebben, in

laater tijden, aan de echtheid van dit laatde werk,

doen twijfelen, omdat men niet kon begrijpen, hoe

PROCopius zoo zeer van zich zelven kon verfchil-

Icn, zonder, of aan den eenen kant een vleijer, of

aan den anderen kant een lasteraar te wezen. On-

dcrtiisfchen fchijnt 'er geene genoegzame reden te

zijn, om deze geheime Gefchiedenis aan proco-

pius te ontzeggen, te minder, daar de Schrijver,

in zijne Voorreden, zich zelven, geleidelijlv , ver-

klaart , hoewel hij , niet zelden , de zaken te zeer

overdrijft, en zich fomtijds meer als een' hekelaar

dan Gefchiedfchrijver gedraagt.

De Gefchiedenis van procopius is vervolgd ge- agatiiia*

worden door agathias, zijnen tijdgenoot, die te

Myrina 'm JEtoIi'é geboren , zich te Alexandri'é in

de Wetenfchappen , bijzonder in de Rechtsgeleerd-

heid, geoefend had, en waarfchijnlijk te Konfianti"

nopolcn een Scholnsticus , of Pleitbezorger, geweest

is. Hij was tevens een vrij goed Dichter, van wien

nog 8i Puntdichten overig zijn. Doch
, gi'ooter

roem heeft hij behaald als Gefchiedfchrijver, met

zijn werk : Over de regeering van den Keizer jus-

TiNiANUS 5 /;; vijf Boeken , hoewel dit werk zich

en-»
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III enkel tot het Jaar ^59 uitftrekt , en dus niet tot het

^J^*
einde dier regeering, welk in het jaar 565 valt, hij

Hoofdft. gaf het echter in het jaar 594 eerst in het lieht.

na C. G. £)at hij een Christen geweest is , heeft fahPvIcius

tot' 622*. aangetoond (*}.
'

EVAGRius, een tijdgenoot van deze beide Schrij-

EVAGRius
yeren, en de opfleller van eene Kerkelijke Gefckie^

THEODO-
r. 7 r r N 1 ,

aus. »^'"'^ ff^ 2^^ Boeken (f), kan echter met hen niet

vergeleken worden. Hij was geboortig uit Epipha'

nia in Syrië, en leefde als Pleitbezorger ti /hni'ó-

chië ^ waar de Keizers hem ook BurgerUjke ambten

fchonken. Nog vóór hem, in de vroeger jaaren

der vijfde eeuw, ftelde theodorus , Voorlezer eener

Kerk te Ko[iftantinopolcn , eene Kerkelijke Gefchie-

denis op , in twee Boeken , van welken enkel een

uittrekzei overig is.

Van GELASius viiiCyzicus, wien men vooreenen

Bisfchop van Ccefarea in Bithynië , omtrent het jaar

470, houdt, hebben wij nog twee Boeken van de

drie , welke hij gefcin*even heeft over de Gefchiede»

nis der Kerkvergadering van Nicea C^). Omtrent

het midden der Vde eeuw fchreef moses van Cho'

retie eene vrij wel gedaagde Gefchiedenis van Ar-

menië in zijne moedcrta^.1 , welke de Gebroeders

VVHISTON , met zijn iiittrekzel van Aardrijkshe-

fcbrijving te Londen 1736 4to hebben uitgegeven.

Van

(*) nihUoth. Cr: ni.Vl. pag. 25r.

(t) Zie neel I. Blach. LI.

( § ) Men vindt ze in harduin. Acta Covcilior. Tom,

l' P<^S' 345»

GELASIUS,

MOSES
CHORE-
NENSIS.
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Van Cefchicdenisfen van Latijnfche Schrijvers uit m
dit Tijdvak zijn wel verfcheidenen tot ons gclcoiiien , ^^(ek

maar daar onder geen enkele , welke den naam van Hoofdft,

Gelchiedlchrijver 'met recht voeren kan. De gelecrdfte na C. Gi

en verdienflelijkfte naarfpoorer der Gcfrhiedkunch in liet
J^^'^

'^J

Westen was dionysius, die naar zijne geflalte exi

Güüs of de Kleine genoemd wordt, en deze Ichijnt ^^^s'^'^''-

zelf nog van Griekfche afkomst geweest te zijn , f^hied-

fommigen noemen hem een* Scph , dat zal zijn, Tchrij-

uit de Landen aan de Zwarte Zee , hoewel hij te
^'^^^' °''?'

' •* NYsiüs de
Rome Abt was, of gelijk men meent, enkel Mon- Kleine,

nik, zoo als zijn vriend cassiodorus hem een-

voudig noemt; trouwens, men noemde, ten dezen

tijde, ook eiken Monnik Ahhas of Vader, gelijk

eiken Bisfchop Pater of Papa, dionysius is waar-

fchijnlijk tusfchen de jaaren 540 en 550 overleden.

Hij fchreef eene overzetting van Kerkelijke Wetten

uit het Grieksch; eene verzameling van Brieven en

Verordeningen van Koomfche Bisfchoppen , en eeni-

ge dergelijke werken. Doch , het gene hem meest

vermaard gemaakt heeft. Hij was de Stichter der

Christelijke Tijdrekening. Aan de verbetering van

den Paaschcirkel arbeidende, maakte Iiij gebruik van

eene rekening naar de jaaren van Christus geboor-

te, welke hij in het 43(16 jaar der regeering van au-

gustus , 753 na de (lichting van Rome ftelde. Nog-

thans duurde het tot de achtfte eeuw, eer deze Tijd-

rekening in algemeen en openbaar gebruik gekomen

is (*). Vóór

(*) j. G. JANI HlSioria aris Diony/iana Fiteber^

i;i5. 4to.
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ÏII Vóór en na gemelden dionysius deedcn zich ve-

BOEK
Iq Chronijkfchiijvers voor, die naar de regeeringen

Hoofdft. der Keizers of naar de Confuls hunne korte opte-

na C, G. keningen van gebeurenisfen fchil^ten. Zoo heeft
laar 476. ^ •. • • •• 1

•

tot 61 PRO'''PER ^qititanictts , van wien wij hier voor ge-

fproken hebben , eene Chronijk nagelaten van de

Chronyk- s^,)^gppjn<r der Wereld af, tot het jaar 455, of de
fchrijvers

^ /^ ^
ttt u ijdood van valentiniaan 111, en het plunderen van

Rome door genserik (). Eene andere Chronijk

',

is door siRMOND ( t ) uitgegeven van den Spaan-

fchen Bisfchop idacius, die in het jaar 468 zal

overleden zijn. marcellinus, een Staatsdienaar

van jusTiNiANus, fchreef een dergelijk werk, het-

welk zich uitflrekt tot het jaar 534 (§), Van de

Chronijk van cassiodorus hebben wij reeds hier

voor gewag gemaakt. Die van prosper boven ge-

meld, is vervolgd geworden door victor Bisfchop

van Tununa in Afrika^ tot het jaar 567 (**); en

deze weder door joannes Bidarienjts , dus ge-

noemd naar een Klooster, door hem in het Pyre-

lietsch Gebergte in Spanje gedicht , waar van hij

Abt was, van geboorte was hij een Gotk^ en zijn

vervolg loopt tot het jaar 590; een ander vervolg

van dezelfde Chronijk werd vervaardigd door ma-

Rius, een' geboren GaJIiêr^ VtMoho-p A&v Hehetifche

ftad Aventicum , deze gaat tot het jaar 581.

Nut-

(*) In CANi". Lecit. Ant, Tom, I. pag. 252,

(t) ^PP' ^ö"'- '^^' P^S' —9'

( § ) Bij SIRMOND /. c. pag. 269.

(**) CANis. Lcctf. ArU. Tor,:. I. pag. 318.
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Nuttiger en van meer waarde, dan deze zoo dor- Ut
re en armhartige Chronijken, fchrecf gennadius, ^^V^

een Ouderling van 3Ias/i/ia, een vervolg van de Hoofdfi;

Lijst van Kerkelijke Schrijven van HiëRONYMUS; fa C. G.

hij werd vermoed, den halven Pelagianen toege- '
. f^a'

daan te wezen, waarom liij ook van augustinus

een vrijer oordeel velde dan de meeste- Kerkeliiken cenna-

van dezen tijd , gelijk wij op zijne plaats gezien

hebben (*).

Nog twee Schrijvers van Gefchiedenisfen hebben jornan-

zich in dezen tijd roem verworven , de één jornan^* ^^^*

DES, of zoo als hij in de oude Handfchriften heet,

JORDANES, ook joRDANus en jORDANis; een Oost--

Goth^ in het midden der Vide eeuw. Volgends

zijn eigen bericht (f), was hij eerst, hoewel geen

geleerde , ( agra^nmatus
, ) een Gcheimfchrijver ,

i^notarim ^') geweest, tot hij zich in den Monniken-

iland begeven had. Sommigen noemen hem Bis-

•fchop , misfchien bekleedde hij deze waardigheid

onder zijne Gothen. Hij fchrecf, gelijk wij boven (§)

leeds gezegd hebben , een uittrekzel van de Gefchie-

denis der Gothen van cassiodorus, (^Liher de Ge'

tariiiu five Gothorum origine et rebus gestis
, ) en

eindigt zijn verhaal met het gevangennemen van den

Koning witiges. Nog hebben wij van hem een

gefchrift: de regnorum et temporurn fucces/ione ; Jive

de origine tjiimdi ^ et actibits 'Romamrum (**}.

Da

C*) Zie Deel IX. Blaclz. 375.

(t) ö^ reh. get. C. 50. p. 688. (5) Blads. 52.

C**) /« MURATOun SS. rer. ha!. T. I. P. I.

X. Deel. E



6(5 K E R K E L IJ K E

nr De ander, georgius florentius gregorius, Bis-

BOEK fchop van r«ro««w, (Tours,') in Frankryk, van het

HoofdH. jaar 573 tot aan zijne dood in het jaar 595 , draagt niet

na C. G. ten- onrecht den naam van Vader der Frankifche af

IqI^ aI^ F*''^^A^^ Gefchiedenis , door zijn werk: Htstoria

' Ecclefiastica Francorum Lihri X. Deze Gefchie-

GRÈGORi-
^gj^j^ begint van adam af, en ftrekt zich uit tot

us Turft-. ^ ° .... , . ,

ïienfis. het jaar 594. Zoo onmisbaar dit werk is voor de

Gefchiedenis der Franken, zoo flecht is deszelfs

ftijl,.. zijnde meestal in Monniken -Latijn vervat,

hoewel hij zelf ten fterkften klaagt over het volllrekt

verval der Wetenfchappen in zijn Vaderland; ook

is de keuze der dingen, die hij verhaalt, niet oor-

tieelkiindig; maar voornaamlijk mishaagt zijne ligtge-

ioovigheid, waar door hij allerhande Wondergefchie-

denisfen voor echte munt aanneemt; welke zuclit

tot wonderwerken hij voornaamlijk ontdekt in zijne

andere werken: Libri octo de miracuUs , id est, de

gloria Martyrum liber ly de virtutilus S, jFu/iani

Ttber I ; ds gloria Confesfortim , Liber I ; de virtu-

•tihm S, Martini Libri IV; vit<s Patrtnn Liber I,

-Zijne ' werken zijn uitgegeven door ruinart te Pa-

4ys 1699 , in Folio.

cosMAs Onder anderen verdient hier niet voorbijgegaan te

InJico-
-yy^^rden cosmas, die naar zijne Lidifche Reizen /»-

pleustis. \ 1 r '1 ^ 7 rr X
dicoplemtes ,

( Ii/dixoirAsu?')}? , de Indijche Zeeman)

genoemd iis„-'en- öls een JVijsgeerig Reiziger en

'Aardrijksbefchrijver kan befchouwd worden , door

een werk, hetwelk eenig is in zijne foort. cosmas

was- een Egyptenaar, die eerst als Koopman naa

Ethiopië^ Ifidie, en andere Oosterfche Gewesten

reis-
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reisde, werd naderjiand Monnik, en fchreef onder III

de regeering van justinianus verfcheidene Boeken. ^^^
Onder dezen zijn zijne Aardrijksbefchrijving en Hoofdft,

Sterrenkundige Tafelen verloren, geraakt ; doch zijne "^ C. G.

Befchrijving der geheele Wereld^ naar het gevoelen \ . V*
der Christenen , in XIl Boeken ,

(^'^(^^i^ixvtKt] rvzoy^x- •

(j^tfit TTfltvlor K3fl-|M»,) is bewaard en, door montfau-

CON in het licht gegeven (). In dit Boek vindt

9ien een zeldzaam mengelmoes vaq r.Starrenkundige,

Natuurkundige, Aardrijkskundige, Oudheidkundige,

Wijsgeerige en Godgeleerde verklaringen , berichten ,

kivalknde gedachten enz. Voornaamlijk zoekt hij

ijn de vier eerAe Boeken te bewijzen , dat de aarde

ni^t , zpo als de Starrenkundigen willen , een bol

,

maar plat en een langwerpig vierkant is , op welks

einden de hemel rust als een gerwelf, binnen het-

welk de Starren gevonden worden, die van Engelen

ifl beweging gebragt worden ; en dat dag en nacht

,

gelijk ook de zons- en maans- verduifteringen daar

uit ontftaan.,. dewijl een zeer hooge kegelachtige

Berg naar het Noorden , rondom welken de Starren

lopen, de verfcheidene plaatziugen derzelven tegen

de aarde veroorzaakt. Zoodanige ftellingen , en het

ongelukkig uitleggen van den Bijbel volgends dezel-

ven , zouden , gevoegd bij den Hechten ftijl , het Boek.

ligtelijk uit de handen doen leggen , maar hij heeft

menigvuldige bijzaken, welke belangrijk en gewigtig

zijn. Zoo zegt hij (f), dat de algemeene Zend-

hriC'

(*) Colleci. nova Patr. et SS. Groccor, T. II.

(f) Libr. VU. pag. 292.

E 2



^ kéukelijke
^j brieven, van de oudfte tijden der Kerk af, twijfel-

Bo^K achtig waren, waarom ook een volmaakt Christen

H fdfi
^^^'^ *^P dezelven (leunen mag , terwijl de andere

na C. G. Bijbelboeken genoegzaam zijn tot zijn onderwijs. Hij

Jaar 476. onderftelt (*), dat- MATTHE us zijn Eiianffelie , en
tot 622. .

ö '

, PAULUS den Brief aan de Hebreen in het Hè-

breemvsch gefchreven hebben. Dat dé klederen en

fchöcnen der Isra'èliten 'in de Woedijn niet verfle-

ten zouden zijn, gelijk moses fchijnt te zeggen,

QDeut. XXIX. 5. ) verklaart hij (f) voor eene

^oodfche Fabel; zij hadden geen gebrek aan klede-

ren , omdat ' zij door Kooplieden van al het nodige

voorzien werden. Hij verzekert , dat de fpooren der

Egyptifche Wagenraden nog ten zijnen tijde de

waarheid v^n den doortogt der hra'èliten door de

Roöde Zee bevestigen (§). Onder andere merk-

waardigheden heeft hij een lang opfchrift ter ge-

daclitenis der overwhmingen van den Egyptsfchen

Koning ptolemeus euergetes, hetwelk op bevel

vati dezen Vorst op eenen troon of zetel aan mars

gewijd, gehouwen, en door cosmas in de EthiÖ'

pifche Zeeftad Abule ontdekt was (**). cosmas

was ook de eerde , die in Ethiopië zelfs in de na-

bijheid van den oorfprong en bronnen des Nyh ge-

reisd , en die in het Landfchap Agnn geplaatst

heeft (ft). Ook verdienen zijne berichten (§5) van

de Indicianfche fteden , dieren , fpecerijën , en het

groo-

*(*) /..V.p. 255. Ct)i^.V./'.205. (§)L.V.Ai94,

(**) L. II. p. 140. FAP.Ric. Bihl. Gr. L. III. />. 604.

(tt) L, II. p, 139» HO» (§§) ^- XI. p. 334.
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groote eiland SielecUva , ( waarfchijnlijk Ccylon-,^ Ut
aanmerking, insgelijks die over den (hat der Chris» ^^^^

tenen in Indi'è en Perft'è ^wz.
Hoofdfï.

Hoe min ook de Natuurkunde in dit Tijdperk n^i C. G,

beoefend werd , evenwel verwierven zich twee Griek- T?^ F
tol 622.

fche Geneesheeren eenen aanzienlijken roem , door —
hunne ervarenheid in de Geneeskunde; die zich in

Genees-

de oude en vermaarde Geneeskundige School te

Ahxandri'é geoefend hadden. De één was omtrent

het jaar 500 actius , van Amida in Mefopotamie

geboortig; ook was hij een tijd lang aan het Kei-

zeiiijke Hof te Konftantinopokn hoofd der trauwan-

ten, die voor den Keizer uitgingen. (Kof<>;fr» O^t-

xi«, Comes OhfequiL') Hij heeft XVI Boeken van

Geneeskundige werken gefchreven, waar in hij on-

der anderen de kern der geneesmiddelen en voor-

fchriften van hippocrates en galenus verzameld

heeft. Ook heeft hij eigene waarnemingen en ge-

neesmiddelen , onder welke laatften zulken zijn ^

waar in de Geest des Bijgeloofs van zijne eeuw zich

openbaart; hij geeft bij voorbeeld, wanneer iemand

een graad in de keel gekregen heeft , te raad , men

zal hem bij de keel vatten, en deze woorden fpre-

ken: blasius, de Martelaar en Dienstknecht van

CHRISTUS zegt : Klim weder op , of naa hene-

den (*)/ De ander, nog voortreflijker dan ac-

tius, was alexander , omti:ent het midden der

Vide eeuw, te Tralies in Lydie geboren. Hij leef-

de het laatst te Rome met groote vermaardheid, en

fchreef

(*) FAARic. Biblioth, Gr. Vol. VIII. i>. 318.

E3
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III fchreef hier zijn werk over de kentekenen en genees-

»oRK middelen der ziekten. Evenwel fchreef liij ook eene

Hoofdft. wonderbare kracht toe aan Amuleten en tovermid"

na C. G. delen , doch welke hij flechts in het geheim gebruikt

tot' 6^2 ^^^ hebben (*). Met deze twee verniaarde mannen

>i eindigt de oude Geneeskundige School der G} teken

y

ten minden hebben zelfs de bekwaamlte volgende

Artzen der Grieken deze en hunne voorgangers niet

geëvenaard.

Rechts- De regeering van justinianus heeft uitgemunt in

geleerden kundige Rechtsgeleerden , onder welken voornaam-

lijk beroemd is tribonianus , die bij het famen-

ftellen van het Wetboek van dien Iveizcr werkzaam

is geweest. Hij heeft de aanzieiilijkRe waardigheden

in den Staat bekleed. Magister officiorurn^ Ouccsfor

facri palaiii ^ Conful ^ en is in het jaar 5^5 overle-

den. Zijn voornaamfte medeheiper bij gemelden ar-

beid THEOFiLus heeft nog bijzonder eene Griekfche

Pa*-aphrafis der Inflitutcn gcfchreven, In de laater

jariren der Vide eeuw heeft een ander Rechtsgeleer-

de, insgelijks te Konflantiiopolen ^ julianus, de

Novellen in het Wetboek in het Latijn overgezet,

en in een uittrckzel gebragt.

Oudhe- l^''^"^ alleen ging de oude fmaak voor de beeldende

denverio- kunden verloren, als hebbende reeds zcdert een* ge-

raakf^'
ri^'i^'^'' ^ij*^^ plaats gemaakt voor den zoogenoemden

Gothifchen , maar de affchaffing van den Heidenfchen

Afgodsdienst vernielde vele kunstftukken van ftand-

beelden , en door den inval der barbaarfche volken , eu

de

(*) FABRic. Bibl, Gr. Fiil. XII. p. $gZ'
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de oorlogen daar op gevolgd, gingen 'er insgelijks III

vele verloren. In de belegering van Rome door de ^^^
Gothen in het jaar 537 verdedigden zich de beleger- Hoofdll.

den met ftandbeelden , die zij van de muuren op de na C. G.

Gothen wierpen , en omtrent 100 jaaren te vooren
}^^^ ^^2!

was een geheel fchip met ftandbeelden , welke gen

SERiK uit het door hem geplunderde Rome naa

Afrika liet overvoeren , in zee vergaan ( * ). Kon-

ftantinopolen alleen bewaarde nog vele dierbare over-

blijfzelen der bewonderenswaardige oudheid.

Wanneer wij onze aandacht vestigen op den toe- Overblijf-

fland van het Heidendom in het Romeinfche Riik, f
"^1^" v^ii*

het Hei-
dan vinden wij niet alleen nog enkele geleerde Hei- deiT^om

denen ,
gelijk wij reeds gezien hebben , maar ook euWetren

testn dö
werden nog vele plegtigheden , vermaaken , gedenk- Heidenen

tekens , en overblijfzelen van het Heidensch Bijge-

loof niet alleen onder het gemeen aangehouden,

maar fomtij^ls ook door de Overheden begunftigd.-

Zoo verhaalt zonaras (f), dat, onder de regee-

ring van den Keizer anastasius, de fchepen, met

graan voor Konflantinopolen beladen , in het gezicht

der haven door tegenwinden terug gedreven werden

,

waar door de ftad bijna in een hongersnood verviel;

dit fchreef men daar aan toe , omdat de ftukken van

het gebroken fchip van koper, waar op het beeld

der Geluks -Godin van hetzelfde metaal op eene

openbare plaats gedaan had, weggenomen waren;

en

(*) PROcopius de Bell. Coih. L. I. C. 23. de Bello

Fandal. L. \. C. $.

(t) AnnaL Lier, XIV. Tom. II. pag. $j^

E 4



ya KERKELIJKE
III en de Overheid was hier van zoo wel overtuigd,

BOEK
jjat zij gemelde fchip op het zorgvuldigde weder

Hoofdft. ^^^^ herfteHen. Somtijds kocliten de Heidenen van

m C. G. de Christelijke land- en fladbertuurers de vrijheid,

}1^^ V ' om den afgoden te offeren voor geld. Hier over
lot 022. ^ '='

m bezwaart zich gregorius de Groote bij de Keize-

rin konstantina (*), dat een Richter op het ei-

land Sardinië^ waar nog vele Heidenen waren, de-

ze gewoonte had. Hij zond 'er eenen Bisfchop

heen, die gelukkig aan hunne bekeering arbeidde;

maar toen moesten zij zelfs als Christenen hetzelfde

geld betalen , omdat de Richter niet weinig aan

de Hovelingen voor zijne bediening fchuldig was.

In het Griekfclie Rijk was de ijver des Keizers te-

gen de overblijfzelen van het Heidendom niet wer-

keloos. ZENO liet eenen Heïdenfchen Tempel om-

Verhaalen, die dicht bij Konflantinopokn (land (f).

Aan het Hof van justinianus waren wel , een tijd

lang , verfcheidene Heidenfche Hof- en Staatsbedienden ;

maar op ééns gaf deze Vorst de de (Iriktfte bevelen

,

dat geen Heiden zoodanige ambten meer bekleden

zou; zij kregen drie maanden tijd van beraad, om

tei aanzien van hunnen Godsdienst eene keuze te

doen ; verfcheidene voorname Heidenen vwrden ge-

vangen gezet , Heidenfche Boeken verbrand , en de

Beelden hunner Goden vernietigd ; velen weerden

fchandlijk rondgeleid , of zelfs geflagen , waar uit

gedw ongene bekeeringen ontfliondcn van zulken ,

die

,(*) Libr. V. Ep. 41. Tom. II. Opp. p. ^d^.

(t) <:0DiM Origg, Conjiantinop, p. 14,
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die nog lieimlijk de Afgoden vereerden ( * ). III

Dat de meesten der Duitfche Volken het Chris- "<^''"-'*

tendom reeds omhelsd hadden, htibben wij in ons
[^^,,^^(1^

Vde Deel verhaald, alwaar ook van de bekeering na C. G.

van Ierland door patricius, in het eerfle gedeelte
•'^'^^ >7o.

° tot 622;
der Vde eeuw gefproken is. De Franken , die.' onder i

hunnen Koning kloüIvig of chloïs zedert het jaar Bekee-

486 hun Riik in de noordelijke Landlchappen van het
p-clik^n

tegenswoordig Frankryk gevestigd hadden , \vnren

met hunnen Koning nog Heidenen; maar in het jaar

493 trouwde hij eene Christelijke Prinfes, chlo-

TiLDis Broeders Dochter van den Burgundifchen

Koning GU^D0£ALD; deze chlotildis, of chro-

TECHiLDis , eene fchrandere en moedige Vorstin

,

drong bij haren man aan, om het Christendom te

omhelzen , dewijl zij haren eerstgeborenen Zoon

gcern wilde laten dopen ; gelijk hij ook , met veel

plegtigheid gedoopt werd; doch ongelukkig binnen

de acht dagen, (/« alhis ^ of nog in het witte

kleed der nieuwgedoopten , ) fiierf, hetwelk klod-

wiG deed zeggen : „ als de Jonge aan mijne Go-

5, den gewijd was, zou hij in het leven zijn ge-

5, bleven. " chlotildis liet echter ook haren

tweeden Zoon, chlodemir , insgelijks doopen. Ook
dit kind werd ziek, en klodwig maakte reeds de

aanmerking, dat hetzelve ook fierven zou, omdat

het in christus gedoopt was; maar de Koningin

bad tot God , en het kind werd gezond ( f ).

Als

(*) PRocop. Hiït. Are. pag. 302.

(t^ GREG. TüRON. Hist. Franc. Z. II. C. 28, i^,

E 5 Ejnsd*



74 K E Pv K E L IJ K E

m Als eindelijk klodwig, in ecnen veldllag tegen

BOEK (^e Alcmannen , in het jaar 496 , bij Tolhiacum ,

Hoofdft. i.^^^p'"^^''' of Ziilch^ in het Hertogdom Gulik^') het

m C. G. te kwaad kreeg, Jiicf hij het gezicht ten hemel, en
Jaar 476. ^^^ jesus Christus, met tranen in de oogen , om
^ zijnen bijftand, met belofte, van in hem te zullen

Koning gelooven, en zich in zijnen naam te laten doopen.

^y^^y^jj „.g. Naauvvlijks had hij uitgefproken , of de viiiind begaf

doopt, zich op de vlucht, en de Alemannen onderwierpen

zich. De Koning verhaalde aan zijne Gemaalin,

dat hij, met Christus hulp, de overwinning be-

haald had ( * ). Terflond ontbood chlotildis

REMiGius, Bisfchop van Rhemi ^ (^Rheims,^ en

verzocht hem den Koning liefde voor het Christen-

dom in te boezemen. De Bisfchop deed het; doch

de Koning maakte bedenking , dat zijne Franken

hunne Goden niet ligt zouden laten varen. Toen

hij daar over met hen wilden fpreken, riepen zij

hem al vooraf toe: ,, Wij verwerpen de ilerflijke

„ Goden , vroome Koning ! en zijn bereid , den

„ God te volgen , dien remigius als onflerflijk

„ prijst
! " Thans gebood de Bisfchop fchikkingen

tot den doop te maken. De Kerk werd met ge-

fchilderd doek en witte gordijnen opgefchikt, met

welriekende zalven vervuld , en met brandende was-

knarfen verlicht. Toen de Koning naderde, fprak

de Bisfchop hem met deze woorden aan: ,, Leg

,. nu, als een malsch Sicamber. uwe fierheid af!

„ aan-

Ejind. Ilist. Franc, epitomata per Fredegarium C. 1 8,

^*) GRüG. Tmon» l, c. C. 30. fredeü. /. c. C. 21.
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„ aanbid, wat gij ontdoken! ontfteek, wat gij aan- m
„ gebeden hebt!'* Na dat de Koning gedoopt, en "^^ek

met de gewijde olie gezalfd , en met het kruis ge- Hoofdft.

teekend was , lieten zich ook 3,000 van zijne fol- 'ia C. G.

daaten doopen. Insgelijks werd eene Zuster des j^^'^ ^^*

Konings Christen , en eene andere ging van het

Ariaamch tot het KathoUjk Geloof over (*). Vol-

gends FREDKGAR (f) Zal KLODWIG , tOeU de Bis-

Ichop hem uit de Euangelie-Gefchiedenis voorlas,

hoe CHRISTUS zijn lijden te gemoet ging, gezegd

•hebben : „ Ware ik , met miine Franken , daar

5, geweest, wij zouden hem, wegens dit aangedaane

5, onrecht, voldoening bezorgd hebben."

In dit geheele verhaal van de bekeering van de- Aanmer-

zen Koning der Franken , heeft alles een zoo na- .

"^
P^^'^

deze be-
tuurlijk beloop , volgends de gefteldheid van die tij- keering.

den, dat het nodeloos is, naar de geheime beweeg-

redenen of ftaatkundige oogmerken te zoeken , welke

KLODWIG eindelijk zouden bevveegd hebben, een

Christen te worden. De ijver en invloed van eene

Christelijke Koningin , de Godsvrucht van eenen

Bisfchop, die zelfs den naam van een' Heilig man

heeft, de overwinning behaald op een voorwaarde-

lijk gebed, en de pracht der Godsdienftige plegtig-

heden , deze bekeeringsmiddelen komen in dezen tijd

meer voor, als krachtig gewerkt hebbende, om de

Duitfche en andere Volken over te haaien. Onder-

zoek en behoorlijk onderwijs in den Godsdienst

was de zaak niet, men vergenoegde zich, met eene

kor-

(*) CREGOR. TURON. /. f. C. 3I. (f} /• <• C. 2 f.



76 K E R K E L 5 K E

III korte Geloofsbelijdenis ; uit het boven aangehaalde

^^^ zeggen van Koning klodwig kan men over zijne

Hoofdfl:. veritandelijke begrippen van den Godsdienst oordeer

na C. G. len; waar bij men dit voegen kan (*): Toen de

tot 6^2' ï^isfchop REMiGius den Koning met een groot ge-

^ —- volg , wordende het kruis vooruitgedragen , onder

bet zingen van Litaniën , in de heerlijke opge-

fchiktc , verlichte , en met balfemgeuren vervulde

Kerk inleidde, vraagde de Vorst hem heel trouw-*

hartig: „ Mijn vader! is dit nu het Rijk van

„ CHRISTUS, hetwelk gij mij beloofd hebt?" waar

op de Bisfchop antwoordde: „ Neen, maar het is

„ de weg, die tot hetzelve leidt." Ook vinden wij

niet aangedrongen op zedelijke verbetering van hart

' en daadcn , en de Vorst bleef dezelfde heerschziich-

tige wrecdiiart, die hij voorheen was, gelijk wij zien

zullen. Genoeg, hij nam de plegtigheden van ded

Godsdienst in acht , vereerde de Geestelijken , en

breidde zijn Christendom, met de wapenen, uit, on-

der Heidenfche of ook onrechtzinnige Volken, die

hij overwon.

De Heiii- Evenwel , zo wij de oude Frankifche Schrijvers

ge olie-
CTgiooven, was deze Vorst de Geliefde van God,

Rheimj, ten wiens behoeve zelfs wonderen gebeurden, gelijk

GREGORius van Tours 'er verfcheidene verhaalt,

maar te gelijk een diep ffilzwijgen houdt, ten op-

zichte van de Heilige olie, welke ecne duive, bij de

zalving van klodwig, uit d^n hemel in een flesch-

jea

(•) Uit HiNCMAR. in Vita S. Revngii apiid DUCHESNft

Scn'pii. Franc. T. I. p, 527.
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jen zal gebragt hebben, en van welken nog êéuwen iri

lang, een ovcrblijfzcl te Rbcints ^ tot in onzen tijd, ^^
en de laatdc in Fraiikryk vooxgevallcnc omwentc- üoofd^'

lingen toe, bewaard werd, ten gebruike bij de zal- »a C. G.

ving def Franfche Koningen. Dnartègen is «i^C"
jjöt''

6^2*

MAR , Aardsbififchop van Rheims , omtrent het mid-—

—

den der IXde eeuw, de cerfte, die ons van deze

wonderbare olie verhaalt, welk verhaal van de Xde

eeuw af, bij de Franfche S.Q\\n]VQ:ïS, ^ dan twijfelend,

dan vermeerderd of veranderd herhaald wordt (*)i

öndertusrchen is het ftilzwijgen van gregouius

van Tours bewijs genoeg voor de ongegrondheid

van deze overlevering, welke wclligt ontflaan fs'uit

de eene of andere bloemrijke of oneigenlijke uitdruk-

king, of afbeelding van dezen doop, naar het- denk-

beeld van den doop van jesus gevormd , "zoncler

dat wij aan een godvmchtig' bedrog, door remi-

Gius te werk gefield, behoeven te denken. Men
vindt bij de oude Schrijvers ook gewag van zekere

Oiie, die door eenen Engel aan den H. martinüS','

Risfchop van Tours , zal bezorgd zijn
,' toen die

heilige man door eenen val van een' ladder in le-

v<;nsgevaar gekomen was , welke in een Klooster te

Tours bewaard was; met welke olie hendrik IV.

Koning van Frankryk gezalfd is geworden, omdat

de

(^*) HiNCMAR. in Vita S. Rcmigii ap. andr. duches-

NE SS. Franc. T, II. p. 524. et np. surium Vit. SS. ad

d. 13. Jauvar. et in Capitt, et Coronatt. Opp. Hinc-

tnari Tom. I. pag. 744,
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III de. (lad Rheims nog in handen van zijne vijanden
BOEK ^as (*).

Hoofdft. Dewijl klodwig thans de eenigfte Katholijke

na C. G. Vorst was onder zoo vele Duitfche Koningen, die

tot 622 -^^^ Christendom volgends de Ariaanfchs leerbegrip-

— .pen hadden aangenomen, gelooft men gemeenlijk.
Titel vnn

^jjj. (^^ar y^n de titel van allerchrhteliikfle Koning^
allerchris- ^ _. „ ^ _, ^ „
telijklte Qrex chrtstiantsjtmus ,) Q.n herstgeboren Zoon der

Koning. Kerk , zijnen oorfprong heeft ; doch , ons zijn reeds

voorbeelden voorgekomen, dat deze titel al vroeger

aan Qriekfche Keizers gefchonken is geworden , ook

aan de Koningin der IVest-Gotken, eerst heeft Paus

PAUJLus II. in het jaar 1459, denzelven aan d^n

Franfchen Koning lodewyk XI. bij uitfluiting ge-

geven .

Andere De Franfche Schrijvers hebben nog meer bijzon-

bijzon- derheden, ook van hemelfchen oorfprong aan hunne
derheden. ,^ . , j , , •

Koningen, zedert de bekeenng van klodwig, toe-

gekend. Daar toe behoort het wapenfchild met Le-

IJèn y en htt purpeykleurige Rijksvaandel, (POri-

fimme^]) welke beiden aan dezen Vorst van Enge-

len zullen gebragt zijn. Ondertusfchen zijn de wa-

penfchilden eerst eenige eeuwen laater bekend ge-

worden.,: en het gemelde vaandel was eigenlijk uit

^.'m-'I!i -
1 het

^*) THUAN. Hist. L. CVIII. /». 420-422. Men verge-

lijke j. j. CHiFFi.ET. Disqui/ilio vova et accurata de atn^

pulla Rhemcnfi Antverp. fol. 1651. V.erfreefs heeft de

A^t viLiiTOT de waarheid vnn dit i^ewaande wonder in

het begin der voorgaande eeuw pogen te verdedigen.
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het Klooster van den H. dionysius, (^St. Dems,^ lU

bij P^rys genomen. Van remiglus, Bisfchop van ^^^^

Rheims , die zoo veel invloed op klodwig had , Hoofdft.

worden ook vele bijzonderheden verhaald. Zijne na C. G,

vvelfprekendheid wordt geroemd door sidonius en }^^ t^

AviTus, zijne tijdgenoten; gregorius va.nTours (*) ,

verhaalt ons van zijne wonderwerken, en dat hij

een' dooden hebbe opgewekt. Hij oefende zijnen

invloed geftaciig op klodwig. Toen deze in het

jaar 507 zich ten oorlog toerustte tegen de Wes('

Gothen 'm Galliën , gaf remigius hem , in eenen

Brief (t)» onder andere goede vermaningen odk

deze, dat hij toch de Bisfchoppen verëeren , eft

hunnen raad volgen zou. Hij zelf hield zi;in aan-

-zien ook tegen de overige Bisfchoppen van het

Frankifche Rijk ernflig ftaande tot aan zijne dood

in het jaar 533 , in eenen ouderdom van 96 jaaren.

•Na zijn dood klom zijne verëering als wonderdoe-

ner nog hooger. Bij eene befmetUjke ziekte te

Rheims^ openbaarde God (S)» dat men het kleed,

waar zijn graf mede bedekt was, plegtig zou om-

Aragen, waardoor de befmetting gefluit werd (**).

Deze bekeering van klodwig en zijne Franken Slechtge^

be.

(*) Uht. Franc. Libr. II. Cap. 31.

(f ^ In JAC. siRMOND. Conc. Ant. Gall. T. I, p. 1-5.

ei in Append. Opp. Greg. Turon. p. 1325.

( 5 ) Zoo verbaalt gregorius Twon. de Gloria Con-

fesforuvi Cap. 79.

(**) Nog meer wonderen verhaalt flodoard Hist.

Eccles. Rhem. L. I. C. 1 o. fq.
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lil betrof eigenlijk alleen den 6'^///c/z^« Stam. Of dé 7?/-

^^Y'
puari'érs oï Ripari'érs ^ die aan den Rhyn V2.n Ments

Hdofdft. tot Keulen , en tot de Grenzen van Thuringen

jia C. G. woonden, toen reeds Christenen waren, is onzeker.

Jtot 622 Maar zeker was de Koning raganar of ragna-
> CHAR ~, die te Cambrai

, ( Kameryk , ) over het te-

dragvan >enwoordi(; Vlaanderen en Artois^ reseerde, met

en vleije-^U'"' Frankifchen Stam , nog een Heiden. Doch,
rij van lklodwig , de West-Gothen in GalH'é overwonnen

^jg ^^^ -hebbende , bragt déze en andere Frankifche Stam-

Tours, men door list, verraad, en wreedheid, meer daa

door de wapenen onder zijne gehoorzaamheid; zoo

hirfi^ hij den Zoon des Konings der Ripuarlérs op

,

-om zijn' vader te vermoorden , en liet hem vervol-

gends zelven ombrengen; en dan fchrijft grego-

-Rius van Tours ^ met onbefchaamde vleijtaal (*):

,, Want God wierp daaglijks zijne vijanden onder

5, zijne voeten, en vergrootte zijn Rijk, dewijl hij

,, met een oprecht hart voor hem wandelde, en

„ deed , wat welbehaaglijk was , in zijne oogen. '*

Te weten , alles werd door de Geestlijkheid , in

zulke Vorften , ren dien tijde , geduld , wanneer zij

flechts de Geestlijkheid vereerden en het Christen-

dom uitbreidden. Zoo moesten de onderdanen van

RAGNACiiAR , bovcu gemeld , terflond Christenen

worden (f). Zelfs moest 's Konings ijver voor het

KathoUjk Geloof mede tot een voorvvendzel dienen

van zijnen oorlog tegen de Gothen , in welken hij

zich

(*) Lihr. II. Cap. 4.C.

(t) iiiNCMAR. Fi(. Ilem'S' /• c. pag, 527»
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zich bijzonder verliet op de luilpe van martinus, III

voormaals Bisfchop van Turqnum, Evenwel kon ^^^^

hij zicli niet onthouden , van te zeggen : „ De Hoófdd.

5, lieilige martinus helpt goed , maar hij laat zich na C. G.

„ ook goed betalen
;
" toen hij zijn paard , hetwelk

\^^ ^J„

hij, vóór den flag, aan den Heilige martin us ge- •—

wijd had, van de Geestelijken van deszelfs Kerk

met tweehonderd goudguldens moest loskopen , de-

wijl het paard, toen hij 'er maar honderd gezonden

had , niet van zijne plaats wilde gaan ( * ). Op
raad van reisiigius , beriep klodwig , in het jaar

511, het laatfte van zijn leven, de eerde Franhi-

fche Kerkvergadering te Aurelianum ^ (^Orleaus ,')

welke hem in het hoofd van hare befluiten eenen

Zoon der KathoUjke Kerk noemde (f), waar tegen

iiij hare befluiten bekrachtigde.

De fchikkingen , welke deze Kerkvergadering Gevolgen

maakte, dat de Kerken vrilplaatzen zouden ziin,
^ezerbe-

'
,, . , , ,

kering
voor misdadigers, waren met berekend, om de ze- voorde

den van dit ruwe volk te verbeteren, bij hetwelk gedender

moorden en rooven niet zeldzaam was; doch ook
"" ^"*

over het geheel waren de Geestelijken meer oplet-

tende op de moeilijke plegtigheden , dan op de ver-

betering der zeden, volgends de lesfen van het

Christendom. Op eene heel onverfchillige wijze

fchrijft GREGORius van Tours (§) van eenen Fran-

(*) Gesta Francorum epitom. Ccp, 17, in corporc

Franc. Hhtor. Hanovhe 161 3. foL

(^t) HARDUIN. Act. Concil. Tom. II, pag. 1007,

(§) Libr. V. C^ip. 14.

X. Deel. f



^i KÉRÏCELrfKE
III kifcken Grooten, güntchram. Hij was anders étfii

^^y^ goed n'ian geweest , maar hij liad eene geweldige

Ho'ofdfl. hebbelijivheid tot valscli zweeren , en meineed, en
na C. G. vvas gewoon , clkcn eed , welken hij eenen vriend

tot 6^r,* iiiogt gedaan hebben, op flaande voet weder te ver-

breken. Evenwel bleef het Christendom niet geheel

zonder uitwerking, om de woeste onbefchaafdheid

dezer natie te verzachten. Meermalen werd de woe-

de van den Vorst, die door niets te (luiten was,

geftild door de tusfchenfpraak van eenen Bisfchop

of Monnik. Dus fchonk klodwig vergiffenis aan

de oproerige Had Verdun , op voorbede van den

Preshijter euspicius (*). Koning childeber.t

beval, dat alle nog overige Afgodsbeelden zouden

weggedaan, en de grove buitenfporigheden , welke

's nachts voor derzelver Feestdagen gepleegd wer-

den, met llokflagen geflraft zouden worden (f),

In het jaar 585 liet de Koning guntran van Or-

lenns een gebod afgaan aan alle Bisfchoppen en

Geestelijken, als ook aan de Richters in zijn Rijk,

om voor den Godsdienst te zorgen , daar toe te

vermanen, en toe te zien, dat de overtreders naar

Kerkelijke en Wereldlijke Wetten geftraft werden CS).

Wij vinden ook in een oud bericht (**), dat die»

DE-

(*) P^it, S, Maxlmiui Miciac. in duchesne SS,

Francor. Tom. \. pog. 317.

( f ) /;; 'Capitiilaribm Regg. Francor. Tom. I. pag. 6.

(§) /. c. pag. 9.

(**) Prol. f. Prafat. Legis Salicce in p. CEORGISCH

Corp. Jur. Gcrm. Ant. Hals 173 8. 410.
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ÖERIK, Koning der Franken^ de oude Wetten der III

Franken , Alemamien , Beyerfchen en andere hem ^°^'^

onderworpene Volken , met de nodige veranderingen pjoüfdft.

in fchrift heeft laten brengen. na C. G.

Door de veroveringen der Franken langs den }^^ ^^a',

Rhyn en Donau , tot in het binnenfle van Duitsch-

land. en het tegenwoordig Zwitzerland. werden U^^brci-

din°'vaii

niet alleen vele Christelijke Gemeenten en Bisdom- het Chris-

mcn , welke door de invallen der woeste Volken bij- tendomin

na te niet gegaan waren , henleld , maar ook allengs j^j^j^'

het Christendom uitgebreid onder andere Duitfche

Volken. colujmBx^nus , een Icrfche Monnik , kwam

in het jaar 609 onder de Alemannen ^ in het tegen-

woordig Zwahcn ^ en predikte hun, niet zonder

wonderen, gelijk men verhaalt, ook niet -zonder

vrucht, het Euiingelie drie jnaren lang (*).

Honderd jaaren vroeger leefde in het tegenwoor-

dig Oostenryk een niet min vermaard Heilig sf.ve-

RiNus, wien men den Apostel van Noricum noemt,

hij was na de dood van attila, omtrent het Jaar

454, uit Pannonië gekomen, en (lichtte zijn vöor-

naamfle Klooster bij Faviana of Flaviana , hetwelk

men verkeerdelijk voor het tegenwoordig Weenen

gehouden heeft. De Rugïèrs ^ een Volk, van de

Oost -Zee afkomende, hadden toen Noricum ina:e-

nomen, ook leed dit land veel van de verwoestin-

gen der Alemannen. De H. sevekinus, met de

gave der voorzeggingen toegerust, vooifpelde aan

ODO-

(*) JON^ Vit. S. Columhani Cap. 53. in MAbilloN,

Act. SS. Ccd. S. lieiied. Sec. II. p. 5.
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IIÏ

BOEK
X[

Hoofdft.

naC. G.

Jaar 476,
tot 622.

Der Bey-

erfclien.

Thuriii-

Sers.

ODOAKER, naderhand Koning van Italië^ zijne toe-

komende grootheid; hier door en door zijne won-

deren verwierf hij ontzag voor zijnen Godsdienst,

en bragt veel toe, om de woeste wreedheden der

Rugiêrs te verzachten. Hij overleed in liet jaar

482, en zijn ligchaam is naderhand naa Napels ge-

voerd, alwaar het nog vereerd wordt (*).

De eerfte Hertog van Beyeren , \'an wien de

Frankifche Gefchicdenis gewaagt, garibald, in liet

jaar 556, nam de weduwe van eenen Frankifchen

Koning ter Gemaalin , en zijne Dochter trouwde

met eenen Langohardifchen Hertog , die zekerlijk een

Christen was, gelijk vervolgends een Langobardi-

fche Koning, in het jaar 589, eene andere Dochter

van hem ten huwlijk vraagde (f): Uit welk een

en ander men beflüiten mag , dat de Beyerfche Her-

togen toen reeds het Christendom hebben omhelsd.

Hetzelfde is ook waarfchijnlijk van de twee Fran-

Jiifche Hertogen van Alemanni'è ^ leuthar en bu-

CELIN , uit den eerften van welken men het huis

van Hahshiirg-Oostenryk afkomfHg rekent, en wel-

ke beiden in het jaar 454 overleden zijn (§).

De Thiiringers fchijnen al vroeger, ten minllen

gedeeltlijk. Christenen geweest te zijn; doch nadat

zij, in het midden der Vide eeuw, onder de Frati'

kifche Heerfchappij kwamen , zal deze Godsdienst

*ii> 'yjHi . w ^ • ' .v«'*k« •T' meer

. ( *') 'eüGïpptüs Fit. S. Sererwi,

(f) PAULUS Di'acon. de Gcst. Langoh. L. I. C 21.

.. (§) AGATiiiAs de iiiip. et J-eb. gest. Justin. L. I. p.

13. GREGOR. Turou. Hisi, Franc. L. IV. C 9.



GESCHIEDENIS. Ss

meer voortgang bij hen gemaakt hebben. Onder de III

Duitfche Volken bleef liet Heidendom langst in ^^f^^ XI
ftand bij de Sak/en en Friezen, om niet te fpreken Hoofdft.

van die landen van Duitschland , in welke Slavifche ^^ ^' G,

Volken woonden , die nog vele eenwen lang bij dien
\^^ ^^^

Godsdienst volharden. ^

Terwijl de Pieten in het Noorden van Brittan- Bekering

dcrPicten
«/ë, of de Schotfche Hooglanden nog Heidenen wa-^QQj.^,^,

ren , had de Britfche Bisfchop nynia reeds voor- lumba.

heen de meer zuidelijk wonende Pieten , volgends

hun verhaal bij eeda (*), tot het Christendom

"overgebragt. In de laater jaren der Vide eeuw pre-

dikte GILDAS, een Presbyter, (Priester,) in Brit^

tannië het Euiingelie in de noordelijke deelen van

dit Eiland met een gelukkig gevolg (f). Deze

GiLDAS zal, meent men, onderfchciden moeten wor-

den van eenen anderen gildas , een' Brit en Gees*

lelijke, onder den naam van den Wijzen bekend,

die omtrent het jaar 543 dat beldaaglijk tafereel van

ÓQn ondergang van zijn Vaderland zal befchreven

hebben , ( EpistoJa de excidio Britannia
,
) hetwelk

nog voorhanden is, en waarom hij, in zeker op-

zigt, als de eerde inlandfche Gefchiedfchrijver der-

Britten wordt aangemerkt (§). Omtrent het jaar

563 of 565 , kwam een Ierfche Presbijter en Abt

,

COLUMBA 5 nog dieper in de Berglanden van Schot*

land, en werd .hier onder de Pieten hun eerfte

Lcer-

(*) lilit. Eccl. Gemis Anglor. L. III. C. 4./'. i68.

Ct) usHER, Britann. Eccles. Antiquit, p. 25 S«

(S} THOM. GALE SS. r,er. Brit. T. ï. p, l.

F3
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ni Leerjiar in het Christendom (*). Men moet dezen

BOEK coLUMBA niet. verwerren met columbanus , dien

Hoofdft. ^y ^^^^' ^^^^ Ct) onder de AJemannen ontmoet

na C. G. hebben, brid of brud was Konmg der Noorder-

]^^^
i^ Fiaen . toen columba in Schotland aanlandde, en

tot 622. ' '

m deze werd door columba met zijn geheele volk tot

het Christelijk Geloof bekeerd. Men fchonk hem

het kleine Heiland Hy ^ anders ook in oude tijden

yona genoemd, alwaar hij een Klooster ftichtte,

wordende dit Eiland, hetwelk tot Schotland behoort,

thans nog naar Jiem St. Columba , of in het lersch

l-kolni'kil genoemd. Hier overleed hij in het jaar

597 , maar zijn gebeente zal in het graf van patui-

cius , den Apostel der Ieren , verplaatst zijn gevvor-^

den C§).

Der An- Toen deze columba overleed , was ook reeds de
gel'Sak-

axQY[ó. gelegd tot het invoeren van het Christendom
fendoor ^ ^ ^

AUGusTi. onder de Angel -Sakfen ^ die het zuiden van Brit-

ï^us, tanniën thans bezaten. Dit volk was niet alleen

JHeidenen , maar had ook de oefening van het Chris-

tendom , hetwelk onder de Britten , die door hen

overwonnen werden , reeds naar het uitwendige vrij

'blocjend geweest was , in derzelver door hen bcmagrigd

land bijna geheel uitgeroeid, beda (**), die den

^ritten ten kwade duidt, dat zij geene behoorlijke

zorg hebben aangewend, om de Angel- Sakfvn Viiw

het Christendom kennis te geven, fchoon m^t zeer

wci-

C*) BF.DA /. c. et L. V. C. 10. (t) Blaih, 83.

(^5) BEDA /. C. USIIER. /. C.

(**) l.c, Libr, I. Cap, 17. et 20,



GESCHIEDENIS. S7

weinig recht, wegens hunnen trcurigen toeftand , lli

verhaalt ons van twee Gallifche Bisfchoppen, geii- ^^^^

MANUS en LUPUS , die in Brittanmè zullen geko- Hoofdfl^

men zijn , om de Pelagianery te keer te gaan , toen ^a C. G.

reeds de noodlottige oorlog der Britten tegen de
^^^"^

J^'
Angel- Sakfen en Pieten gevoerd werd, die ook —=

—

rr-

wonderen hebben verricht. Maar eene gefchikter ge-

legenheid tot een gunflig onthaal van het Christen-

dom bij de Angel -Sakfen bood zich thans aan in

Jbet huwlijk van ethelbert , Koning van Kent
.^

met de Christelijke Princes bertha , Dochter van

CHILDEBERT, Koning der Franken te Parys (*).

Doch reeds te vooren had gregorius , toen Abt

van een Klooster te Rome ^ naderhand Bisfchop al-

daar, grooten ijver opgevat, om zelf aan de bekee-

ïing der Angel -Sakfen te arbeiden. Hij zag eens

op de flaavenraarkt te Rome eeuige fchoone jongens

te koop ftaari. Op zijne vraag, uit welk volk zi]

waren? verftaaude dat zij Anglen waren, zeide hij:

^, Heel goed! zij hebben een engelachtig gezicht,

5, en verdienen, medeërfgenamen der Engelen te

„ zijn." Men noemde hem het landfchap Deiri

^

waar zii geboren waren. „ Ook eene goede bedui-

.„ denisl " riep hij, „ zij zijn van den toorn,

5, (^de ira,) verlost, en tot de barmhartigheid van

5, CHRISTUS geroepen." Nog vraagde hij, hoe de

Koning van dat land heette? Men zeide hem:

elle: „ Alleluja r^ hernam hij, „ de lof van

„ God , den Schepper , moet in dat Gewest gezon-

9> gen

(*) BEDA Libr. I. Cap. 25.
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III 9, gen worden." Nu verzocht hij verlof van 6en

BOEK Bisfchop PELAGius II, om derwaards te vertrekken,

Hoofdft. ^^^^^ ^^ Romeinen wilden hem niet zoo ver van

na C. G. hunne Hoofdftad verwijderd hebben ( * ). Toen

10^622'^^' "^ het jaar 590, Bisfchop was geworden, liet

. hij Engelfche jongelingen in het Frankifche Rijk.

kopen, en te Rome in de Kloosters, in het Chris-

tendom onderwijzen , om hen eens tot bekeering van

hunne landgenooten te gebruiken (f). Doch, eer

zij daar toe in flaat waren , zond hij reeds uit zijn

Klooster augustinus aan het hoofd van omtrent

40 Monniken naa de Angel -Sakfcn. Deze landde,

verzeld van eenige Franken , om hem als tolken té

dienen, aan het Eiland of Schier- eiland Thanet

^

op de kust van Kent ^ in het jaar 597, en liet van

daar den Koning ethelbert melden, dat hij ge-

komen was, niet eene zeer blijde boodfchap; de

Koning zelf op het gemelde Eiland gekomen, trad

met hem in gefprek , en gaf toen dit befcheid:

„ Het zijn wel fraaije woorden en beloften, die gij

„ medebieiigt; maar dewijl zij nieuw en onzeker

„ zijn, kan ik 11 terllond geene toeftemming geven,

„ en alles laten varen , wat ik , met het geheele

,, volk der Angel-Sakfen ,
geloofd heb. Evenwel,

„ naardien gijlieden van 200 ver als vreemdelingen

„ gekomen , en , naar het mij voorkomt , ge-

„ neigd zijt, om ons ook mede te deelen, het ge-

„ ne gij voor waar en goed houdt; willen wij u

„ niet

(*) BEDA Lihr. II. Cap. i.

(t) GREGOR. M. L. VI. Ep. 7. T. II. Opp. p. 1^6.
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„ niet ontrusten; maar ii eene goede herberg en de III

„ nodige levensmiddelen laten aanwijzen; ook ver- ^^J^

,, bieden wij u niet, zoo velen gij kunt, door pre- Hoofdft.

„ diken, tot uwe geloofsgenooten te maken (*)." "^ C- ^*

Hunne prediking daar op aanvangende , bekeerden \^^^ ^^z.

zij fpoedig velen , en ook den Koning ethelbert

zelven , tot het Christendom , welks waarheid zij

door een heilig leven en ook door wonderen beves-

tigden , terwijl echter de invloed der Koningin wa^r-

fchijnlijk niet weinig tot deze bekeering zal hebben

toegebragt. Met dit alles dwong de Koning nie-

mand zijner onderdanen , om zijn voorbeeld te vol-

gen, oordeelende, dat de dienst van Christus vrij-

willig en niet gedwongen moest zijn (f). Niet

lang daar na liet augustinus zich van den Aarts-

bisfchop van Arelate^ tot Aartsbisfchop der Angel-

Sakfen inwijden , en gaf van het een en ander ken-

nis aan gregorius, die zijne blijdfchap over den

voortgang van het Christendom in zijn antwooiii

betuigde , maar 'er tevens vermaningen bijvoegde,

tegen alle hooggevoeligheid , als zijnde weinig iu

zijn fchik met de eerzucht van augustinus , die

nu van eenen Abt in een' Aartsbisfchop herfchapcn

was (S).

AUGUSTINUS had ten zelfden tijde eenige vragen

en twijfelingen aan gregorius voorgelteld , waar

op wij in de Brieven van dezen laatften het ant-

woord

(*) BEDA Libr. I. Cap, 25.

( t ) BEDA /. c. Cap. 26.

(§) GREGORIUS M. Lier. VI. Episf. iS.
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lïl woord vinden ( * ). Deze vragen waren zeldzaara

BOEK genoeg , bij voorbeeld , lioe zich de Bisfcbop jegens

Hoofdil. zijne Geestelijken te gedragen hebbe, met betrek-

na C. G, king tot de vrijwillige giften der Gemeente! Of

10^ 6^"* Geestelijken , die de gave der onthouding niet heb-

., ben, in huwlijk mogen treden, en dan den leerltand

verlaten moeten? Iloe het komt, daar 'er maar één

Geloof is , dat de Roomfche en GalUfche Gemeenten

enz. zoo heel vcrfchillende gewoonten, hebben ? Hoe

jnen met eenen Kerkendief moet handelen? over het

huwlijk van twee broeders met twee zusters? over

den graad van bloedvcrwantfchap in het huwelijk?

Hoe hij zich gedragen moest omtrent de Bisfchop-

pen van Galli'èn en BrittannVén'i Eenige andere

vragen betreffen echte lieden^ bij voorbeeld, of hij

eene zwangere vrouw doopen mogt? hoe vele da-

gen na de bevalling eene kraamvrouw in de Kerk

mag komen? hoe kort na de geboorte een kind of

deszelfs moeder gedoopt mogt worden? hoe lang

daar na een echte man zijne vrouw weder mag bij-

wonen? enz. Deze vragen en derzelver beantwoor-

ding zullen waarfchijnlijk betrekking hebben gehad

op zekere plaatslijke omllandigheden bij de nieuw-

bekeerde Angel-Sakfen; gelijk dan ook gregorius

zich verders (f)? i" zijne voorfchriften en raadge-

vingen aan augustinus , toont te fchikken naar de

vooröordeelen van dit nieuwbekecrde volk, als hij,

bij voorbeeld, wil, dat men de Afgodstempelen niet

zal

(*) Libr. XI. Epht, 64.

(t) Libr, XI. Epht. £Ö. beda lihr, I. Cap. 30.
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zal verwoesten s maar met wijwater reinigen, met lll

Altaren en ReUquien voorzien, om hen tot die ^'^J-^

plaatzen te lokken , en des te ligtcr tot de kennis Hoofdlh

van God op te leiden. In plaats van de ofFerdie- "^ C. G.

ren, en ofTermalen , laat hij godvruchtige maaltijden
J^J'^ ^2

>>*

toe , op de feestdagen der Heiligen enz. , en wil , -

dat men dus trapswijze zal voortgaan in het ver-

lichten van deze menfchen.

Te gelijk echter zorgde gregorius voor het ge-

zag van zijne eigene Kerk , van welke hij deze y/«-

gel - Sakjifche 2\& eene Dochter, en dus als eene

uitbreiding van zijn Kerspel of Geestelijk gebied

aanmerkte. Hij zond het Pallium aan augustinus ,

als Aartsbisfchop , maar fchreef 'er hem bij (*) , dat

hij hem het gebruik van hetzelve alleen fchonk bij

het bedienen van het Avondmaal , ( ad fola Misfa-
tum folennia agenda, ) Hij gaf ook aan nieuwe

medearbeiders van augustinus heilige kerkvaten

van goud en zilver , klederen , en boeken mede,

welke laatfle beftonden uit affchriften van Bijbelboe-

ken, maar ook zond hij hem ReUqui'èn of Heilige

Overblijfzelen. Ook droeg hij aan augustinus op,

om over de nieuw geftichte Gemeenten XII Bis-

fchoppen te (lellen, die aan hem ondergefchikt zou-

den zijn. De Bisfchop van Londen zou altijd door

een Synode van Bisfchoppen gewujd worden, en ook

het Pallium van Rome ontfangen. Te Eboracumy

(T(?r/^,) zou augustinus insgelijks een Bisfchop

aan<t

(*) Libr, XI. Epiit, 65. beda Ljl/r, L Cap, ^»
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IJl aanftcllen, die als Metropolhaan Xtl Bisfchoppcit

BOEK onder zich zou hebben, waar bij hem dan ook het

Iloofdft
I^oonifche eerei^leed toegezegd wordt. Evenwel zou

nn C. G. deze laatfte na de dood van augustinus niet on-
Jaar 476. ^gj. ^gj^ eerlten Itaan , maar deze beide Bisfchoppen
tot 622. ^^
, zouden met eikanderen in den rang afwisfelen.

Het fchijnt, dat de Koninglijke Hoofdzetel Doro'

vernam^ (^Cajiterbury ,^ alwaar augustinus zich

had nedergezet, aan gregorius min bekend is ge-

weest, hoewel laater Roomfche Bisfchoppen de Me-

tropolitaan - rechten van deze flad des te nadruklij-

ker bevestigd hebben. Hoe het zij, augustinus

was de eerfte Aartsbisfchop van Canterbury , en

zijne Opvolgers bleven de eerfte Prelaten van En-

geland. Deze ftichter van het Christendom onder

de Angel -Sakfen fchijnt niet lang na het jaar 604

geleefd te hebben (*). •

augustinus beproefde, met behulp van Koning

ETiiELBERT , volgcuds de lütfpraak van grego-

rius, ook over de nog beftaande out|e Brittifche

Kerk, zijn gezag te vestigen. Doch dit ging niet

gemaklijk. 'Er werd Wel tusfchen hem en hunne

Bisfchoppen een gefprek gehouden , op de Grenzen

,

op eene plaats, daarnaar, Augustines Aak ^ (^ror-

bur Augustini, de eik van augustinus,) genoemd;

in hetzelve nodigde augustinus hen, om in naau-

weKerkgemeenfchap met hem te komen, ten aan-

r e ^ ' zien

(*) r.EDA Lil^r. II. Cap. 3. guil. malimesb. </e Ges^

tis Regum An%l. Libr. I. Cap. u
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Eien van verfcheidcne plegtiglieden , als ook van den iir

tijd der viering van het Paasclifeest , doch Iting te '^^^^

vergeefs^ Eindelijk (lelde augustinus voor, om Hoofdft,

de uitfpraak aan een wonderwerk over te laten , na C. G.

door het herftellen van eenen zieken. Alhoewel zij l^^^ ^J
*

•' tot 022»
dit ongeern inwilligden, werd 'er echter een blinde.

yingel-Saks gebracht, wiens genezing de Britfche

Bisfchoppen vergeefs beproefden, maar die op het

gebed van augustinus terftond zijn gezicht weder

kreeg, waar door, zegt het verhaal (*), de Brit-

fche Geestelijken erkenden , dat augustinus wel

een Leeriiar van het rechte geloof kon zijn, maar

te gelijk verklaarden , dat zij, zonder toeftemming

van hunne Gemeenten, de oude gewoonten niet

konden opgeven; zij verzochten cene talrijker bijeen-

komst. Deze hun ingewilligd zijnde , gingen zeven

van hunne Bisfchoppen en een aantal geleerde man-

nen uit hun vermaard Klooster Bancornaburg , an-

ders Bangor ^ op reize tot dezelve. Onder weg

pleegden zij raad met eenen heiligen Kluizenaar, die

hun antwoordde , dat zij augustinus te wille kon-

den zijn, indien hij een man Gods ware, waar van

een kenteeken zou zijn , indien hij eenen zachtmoe-

digen en nedrigen geest had , ( Matth, XI. ^<). ) en

dit zouden zij kunnen weten , indien zij laater op

de vergadering kwamen, en augustinus dan voor

hen opdond. Dit deed augustinus niet, waarom

zij zich tegen hem, als een hoogmoedig mensch,

in

(*) BEDA Lihr. II. Cap. 2,
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III i>i alles verzetten. Maar nu dreigde augustinüs
BOEK iien , dat, dewijl zij met hunne Broederen geene

Hoofdft. vrede wilden hebben, zij oorlog met vijanden en

na C. G. Heidenen hebben zouden. Eu dit gebeurde ook na

tT 62'> •^y"^ dood, want ethelfred. Koning van Nort-

humherland , verfloeg de Britten , waarfchijnlijk in

het jaar 613 , en liet ten zelfden tijde 1200 vsin hun-

ne Monniken nederfabelen. Sommige oude Schrij-

vers geven hier bij te verftaan, dat, of augustI-

Nus zelf dit onheil der Britfche Monniken gellichtj

of ten minden , dat ethelbert , die in alles haar
^^

hem luifterde, de andere Sakfifche Koningen tot de-

zen oorlog zou opgehitst hebben , om de halfiarrig-

heid der Britten tegen zijnen Bisfchop te ftrafFen.

ïn de daad erkent men den Brltfchen geest van vrij-

heid, in deze oude bijna onderdrukte Kerk , die toch

geene dochter der Roomfche Kerk was , want de fabel,

dat de ^r/V/c/^é Koning lucius, in het Jaar 356, het

Christendom zou ontvangen hebben van den Room'-

fchen Bisfchop eleutherius , heeft lang alle gezag

en geloof verloren.

Bekering In het Griekfdie of Oosterfche Keizerrijk waren
derlki-

fj-eeds nog Heidenen in merklijken getale overig,

lieiGriek- Wij hebben boven (*) reeds gefproken van den

fche Kei- ijver van justinianus, om het Heidendom in zijne

•' * Staaten uit te roeijen. Wij hebben bovendien nog

een verhaal van ecnen Syrifchen Bisfchop, joan-

NES, van de Eutychiiianfche oï jfakobitifche gezind-

heid
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hcid (), dat hem in het jaar 546 door justinia- III

Nus werd aanbevolen, te Konflant'niopolen de ver- ^'^^^

borgene Heidenen op te zoeken ; waar van 'er velen Hoofdfï.-

onder de Patriciën , Spraakkundigcn , Sofisten , Pleit- na C. G.

bezorgers, en Geneesheeren ontdekt werden; één
l^j** ^^^1

derzelven, de Patriciër fokas , benam zich zelven

met vergif het leven , en zijn lijk werd , op bevel des

Keizers, in een' kuil geworpen. Ecnigen tijd daar

11a deed deze Bisfchop eene reis door Carië^ -Lydiëy

Frygië, en andere Landen van ^/ië , en doopte op

dezelve, waarfchijnlijk door de vrees voor 's Keizers

ongenade krachtig geholpen , wel 70,000 Heidenen ,

voor welke 96 Kerken gefiicht werden.

Even gelijk in het Westen , zoo zullen ook in Uitbret-

het Oosten , geheele Natiën tot het Christendom be- ^'"f,'^"?^ hetChns-
kcerd zijn, gedurende dit tijdperk, en wel, volgends tendomia

de denkwijze van dezen tijd , meestal door middel Perfic.

van wonderwerken. Zoo zal de Pilaar - heilig si-

MEON , de Heidenen op den Libanon^ en een deel

Arabieren , door een wonder , bekeerd hebben.

Den opgang, welken het Christendom in Perfii

maakte, in het jaar 508 of 513, zal hetzelve ver-

fchuldigd geweest zijn , aan de deugd van eenen

Bisfchop, die, met het teken des Kruis, de Demons

verjaagde, die in een Kasteel op de Grenzen van

Perfië en Indië, Tzundadeer genoemd, eenen fchat

van geld en juweelcn bewaarden, welke fchat de

Bisfchop aan den Koning cabades overgaf. Voor

deze weldaad fchonk de Koning hem den rang bo-

ven

(*) ASSEaiANi Biblioth, Oriënt. Tom, II. pag. 83.
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III ven de Manicheèn en gooden ^ en liet het aan alle

^Y^^
zijne onderdaanen vrij , om den Christelijken Gods-

Hoofdft. dienst aan te nemen (*).

na C. G. Zekcrer is het , dat de bekeering der Lazl'èrs

,

tm 62'>* ^^^ ^^^^ moeilijklicden en verfchillen tusfchen het

' ' Perfifche en Romeinfche Rijk aanleiding gaf. De
Bekering Lazïèrs . een Volk, wonende in het oude CoJchis

^

ers,Abns- ^^^i gene zijde van den Vloed Fa/ts ^ waren afhang-

gers en lijk van Perji'é. Onder de regeering van den Keizer

* jusTiNus kwam hun Koning tzathüs te Konfian-

timpolen , nam daar het Christendom aan , en werd

afhanglijk van den Griekfchen Keizer (!)• — De

Ahasgers ^ aan de Lazi'érs grenzende, langs ^QZtQy

naar het Kaukazisch GGhQvgiQ\iQe.n, vereerden Won-

den en bosfchen als Goden. Deze namen het Chris-

. tendom aan, onder de regeering van justinianus,

zonder dat ons bericht wordt , bij welke gelegen-

heid (§). Kort daar na fionden de Ahasgers te-

^ gen hunne Koningen op, die beiden dwingelanden

waren, en fchaften de Koninglijke regcering onder

zich af; terwijl justinianus nog zorgde , dat 'er

bij hen eene Kerk, ter eere van de Maagd maria

gefticht , en zij van Geestelijken voorzien werden. —

De rierukrs waren tegen het einde der Vde eeuw

over den Donau gekomen, en door Keizer ana-

STA-

•(*) Men heeft dit vertelfeltjen bij victor van Tiinu-

vin Qhron. ad anv.. 508. THEODOHUS'den Voorlezer Hiit,

Ecclcs, L. II. C. 34. Ook heeft theofanes Chronogr.

pag. 140. hetzelve nngefchreven. (f) tiieofan. p. 144..

(§,) i'ROCOi'. de bello Coth. Lihr. IV. Cap. 3.
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«ÏASiüs zeer goed ontfangen; maar hun woest ge* UI

tirag noodzaakte' hem, hen te beoorlogen , en zij ^^^^

werden bijna geheel uitgeroeid. De overgeblevenen Hoofdft»

ontfingen van justinianus landerijen en geld, en na C. G«

werden tot Christenen gedoopt. Nu namen zij wel |^^^ 1^ *

€ene zachtere levenswijze aan , maar bleven toch , m,

zegt PROcopius (*), trouwloos, en de flechtflert

onder alle menfchcn.

Van een Arabisch Volk , hetwelk hij Immhenen Christe-

noemt, geheel in het Zuiden van y^r<2Z'/è', verhaalt"^" '"

THEODORUS Lector (t^j dat zij eerst jooden ge-

weest zijnde , naderhand Heidenen geworden , ten

tijde van anastasius het Christendom aangenomen

en eenen Bisfchop bekomen hebben. Waarfchijnlijk

bedoelt de Schrijver de Homeriten ^ inwoners vart

Gelukkig - Arahi'è , of den Stam Hamjar in Temen ,

waaromtrent theofanes (§) verhaalt, dat adad^

Koning der Exumïten , een Joodsch Volk in Indiê^

( liever Auxumiten in Ethiopië , alwaar wel zeer

waarfchijnlijk vele gooden woonden , maar waar

echter het Christendom reeds ten tijde van kon^

STANTYN den Grooten gevestigd was ) (*) , de

Homeriten overwonnen hebbende, volgends eene ge-

lofte , door hem gedaan , indien hij overwinnaar zou

zijn, van Keizer justiniaan eenen Bisfchop en an-

dere Leeraars verzocht hebbe , door welken hijj

met al zijn volk, tot hetChristendom bekeerd zal zifn.

De-

(*) Z).' bdlo Goth. Libr. II. Cap. 74.

^\^ H. E. L. II. G. 58. (§) Chronogr. p, 188,

C*) Zie Deel IV. Bladz. 262.

X. Deel. G
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III Dezen oorlog verhaak procopius (), wien wij het

BOEK meest gelooven mogen, geheel anders. Een iiverig

Hoofdft. Christen Koning van Ethiopië , dien hij hellis-

na C. G. THE^us noemt, vernomen hebbende, dat de Ho-

loi 622' ^^^^^^^> welke gedeeltlijk Heidenen gedeeltUjk Joo-

den w^aren, de Christenen in hun land onderdruk-

ten , beoorloogde hen , en doodde hunnen Ko-

ning, waar na hij hun eenen Christen tot Koning

gaf, ESEMiF^us genoemd, en uit hun eigen volk,

die hem eene jaarlijkfche fchatting beloofde. Na
zijn vertrek zetten zij dezen Koning af, en verko-

zen wel weder eenen Christen abram , maar die

ide knecht was van een Romeinsch Koopman in Ara--

bië enz. Dit verhaal van procopius kan zeer wel

ivaarheid behelzen , wat de hoofdzaak betreft. De

, Jooden zijn in dit gedeelte van Ambi'é van ouds

zeer talrijk geweest, en nog bevinden 'er zich ver-

fcheidene duizenden yoodfche huisgezinnen , en reeds

ten tijde van origenes lezen wij van Christenen

onder de Homeriten (f)? ook onder de regeering

van Keizer konstantius (5)? fchoon het fchijnt,

c|at geen gering gedeelte van dat volk weder op nieuw

verwilderd, en tot het Heidendom wetlergekeerd is.

Doch over het geheel breidde zich het Christen-

jdom, met den aanvang der Vide eeuw, meer uit

pnder de Arabieren (**).

, Uit

- ( * ) 7)^ bello Perf. Libr. I. Cap. 20.

( t ) Vergel. Deel III. Bladz. 47-52.

(§) Zie IV Deel, Bladz. 265.

(**} THEODOKET, Hist. EcqIcs, Libr, II. Cap^ 35.
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Uit eenige plaatzen van paulus Diaconus (*) heeft 111

men beflnten,dat de Laffgobankn , in het jaat 568 in ^^^*

//^//ë vallende, nog Heidenen waren, die zelfs de fioofdfl.

Christenen wreed vervolgden , en dat eerst hun derde "^ C. G.

Koning autharis een Christen is geworden. Doch ^^^^ ^^f*

deze plaatzen zeggen dit niet diüdlijk , veel meer -

verzekerden hunne gezanten , die hun Koning au- Christen-

, . , T .
"om der

DOiN aan Keizer justinianus zond , dat zij van Lango-

God even zoo dachten als de Romeinen , en zich barden,

daarom ook tegen de Arianen verzetten zouden (f).

Dus zouden zij reeds voor het jaar 568 Christenen

geweest, maar in Italië Ayidnen geworden zijn.

De yooden^ hoe zeer buiten hun Vaderland ver- Toefiand

ftrooid , en in hunne ballingfchap dikwijls van Op- ^^"^
w't^

perheeren verwisfelende , hoe zeer of aangelokt en ten tegea

genodigd, om den Christen-Godsdienst, die op den ^'^"'

Godsdienst van isioses zoo naauwe betrekking heeft,

te omhelzen, of gedrukt en veracht, om hun

aankleeven aan hunne gevoelens en plegtigheden

,

bleven des niet te min daar bij volftandig volhar-

den , waar toe het gedrag der Christenen jegend

hen, en hun eigene volkshoogmoed , maar ook da

nieuwe fleun , welken zij , in dit Tijdperk , aan hun-

ne gevoelens wisten te geven, veel toebrachten.

Keizer justinianus, die meer dan anderen op
hen gebeten was, gaf verfcheidene wetten tegen-

ben; dus gebood hij, in het jaar 531 (§), dat de

Joo-

(*) De Gest. Langobard. L. II. C. lo. et 27.

(t) PROCOP. (Ie bello Qoth. Libr. III. Cap. 34.

(§) CocL L. I. /. 5. (Ie Her. et Manich. gtSam,l.2U

C 2
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Iir Jooden, (qui ludaicam fuperflinonem colunt\) nooit

BOEK als getuigen tegen de Rechtzinnigen , ( orthodoxos
,

)

Hoofdft. zouden toegelaten worden. Aan de Samaritanen

na C. G. verbood hij voldrekt, eenig getuigenis in rechten af

10^ 6^"* t£ l^ggsn» hen dus nog beneden de Jooden (lellen-

de. Zelfs gebood hij naderhand ( * J hunne Syna-

gogen te verwoesten, en hen te ftrafFen, als zij nieu-

we zouden willen bouwen. In het Jaar 556 toonde

hij zijn ongenoegen aan eenen Staatsdienaar , die zich

te gunffig betoond had jegens de jfooden en Sama*

ritanen (f). Zijn Opvolger justinus gaf ook nog

eene wet tegen de Samaritanen , verbiedende , dat

zij van niemand mogten erven of geene Burger- of

Krijgsposten zouden . waarnemen enz. Boven anderen

verdient eene wet van jüstinianus, na het jaar 540

aan ^o.'Jooden gegeven (§), opmerking, in welke hij

hen vermaant , in het lezen der Heil. Schrift niet aan

de letter te blijven hangen; hij vergunt bun, de-

zelve niet alleen in het Ilebreemvsch , maar ook in

het Grieksch te. lezen, waar toe hij de Overzetting

der LXX aanprijst, maar ook die van aquila niet

verbiedt; hij laat hun ook het gebruik van Overzettin-

gen in alle talen toe, zoo als bij voorbeeld de La-

tijnfche, Qltalica.^ Doch hij verbiedt vol drek t de

van hen zoo genoemde tweede uitgave, ( fecunda

editio^ in het oorrpfonglijke Sgulff«ir/j- , ) dat is, de

Mifchna, als zijnde niet met de Heilige Schrift

ver-

(*) Leg. IJ. de ILereticis.

(I) Novell. Conflitution. 45.

(§) Novell. Conflitution, 146.
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verëenii^cl, noch van de Profeeten geleerd, maar en- III

kei eene uitvinciing vau menfchen. Hunne voornaam- ^^^
fte Leeraars , ( A^%iCpg^6x<lai , heeten zij in het oor- Hoofdft.

fproiiglijke , welk woord men gist, dat afgeleid is, "^ C. G.

van Afx^ en cpiö ^^ afdeelingen of kapittelen der ^^^ ^^^l

Mifchna,) tn oudfien ^ zullen niemand mogen in den

ban doen , omdat hij de Griekiche Overzetting leest.

Indien fommige gooden de Opftanding der Dooden,

het Oordeel , of de Engelen zullen loochenen , zul-

len dezen nergens geduld worden, en op lijfflraffe

die dwalingen niet mogen yerfpreiden. Emdelijk,

bidt de Keizer de Jooden , om toch niet zoo zeer

op de woorden der Heilige Schrift te zien , maar

den rechten zin, tot kennisfe van God, naar te fpoo-

ren. Hoe zacht dit flot ook fchijne , de wet zelve

was hard, voor de gooden ^ omdat zij hun het le-

zen der Mifchna verbood, welke zij als het beste

hulpmiddel hielden , om hunnen Godsdienst ftaande

te houden.

In het Frankifche Rijk werden, om dezen tijd,

verfcheidene Kerkelijke TVetten^ welke alle kracht

van burgerwetten hadden, tegen de Jooden gemaakt;

dus werden de hmvelijken met eenen Jood of Joodin

verboden , in eene Kerkvergadering te Orleans 533 ()
en in eene andere aldaar 538 , wetten gemaakt

,

omtrent Christen - Slaven bij de Jooden (f). Eu
eene KeAvergadering te ToJedo , in het Jaar 586,

gebood , met goedkeuring van Koning recca-

RED

(*) Conc.Aurel. II. C. 19. ap. Hard. Conc. T. II. p, i ij?<5.

(t) Conct/. AureU III. C. 13. /. c. p. 1426.

G3
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ni RED (), dat geen Jood een Christen - Slaaf of bSJ»

BOEK z\i 20U hebben, dat zij geene overheidsambten be-

Hoofdft. kleeden, en de flaven, die zij tot hunnen Godsdienst

na C. G. verleid hadden , zonder losgeld vrij zouden geven,

to^ 622' ^^^^ zachter en billijker werden de Jooden bc-

I handeld in het Rijk der Oost-Gotben ^ door Koning

DiEDERiK , hetwelk men aan de verdraagzame grond-

regels van CASSioDORUs mag toefchrijven. Zij kre-

gen van gemelden Vorst verlof, om hunne oude Sij-

nagoge te Genua te verbeteren (t)j ook bevestig*

de hij op hun verzoek alle hunne voorrechten al-

daar ( § ). Te Rome had het graauw hunne Sijna-

goge in brand gedoken , maar de Koning gebood

de daaders te flrafFen (**). Ook nam hij de Jood-

den , die te Milaan woonden , onder zijne befcher-

Hiing (tt).

Jöoclen Ondertusfchen is dit ook waar, dat de Christen-

©proeng.
sd^ji-yyers de Jooden van oproer, verraad, en zul-

ken flechten aard befchuldigen , dat zij geene gun-

ftiger behandeling waardig fcheenen. Volgends theo-

FANES C§§) kroonden de Jooden en Samaritanen 'm.

Palajiina zekeren julianus tot hunnen Koning, in

de eerfte jaren van justinianus, en woedden tegen

de Christenen aldaar met rooven, branden, en moor-

den , tot dat deze Keizer hen bedwong, en hunnen

Koning ter dood deed brengen, theophylactus

(*) Can. 14. ap Hard. Tom. lil. pag. 481.

(I) CASSIODOR. Far. Libr, II. Epist. 27.

(§) /. c. l. IV. Ep. 33. (**) /. c. Ep. 43,

(tt) libr, V» Ep. 37. (§§) Chvoimgr. p, 153,
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simOcatta , die in de eerfte jaaren der Vilde eeuw lïï

gefebreven heeft, noemt de Jooden (*) eene booze ^°?^

en trouvvloze natie , onverzoenlijk jegens hare vijan- Hoofdfl.

den. Zij namen , zegt hij , deel in den opfland van "^ C. G.

den Perfifchen Veldheer baram, (of baharam,) in
^^^ ^J^*

het jaar 509 , om welken ook veleJooden in Perjtë ^w^zt " n

zij talriik en zeer gegoed waren , werden omgebracht.

Wij behoeven ons echrer niet zeer te verwonde- Toedand

ren, dat eene natie, overal verftrooid, overal ver-
"^"^l.*^'.,

acht , meermalen in eene foort van wanhoop op onder de

wraak bedacht was; ondertusfchen gaf hun zwer- ]oo*^^"*

vend en onzeker leven hun thans aanleiding, om
zich op den Koophandel toe te leggen , en men ge-

looft, dat de Jooden, in dit of het volgend Tijd-

perk, uit het Frankifche Rijk verdreven, en naa

ItaJi'è gevlucht zijnde, de Wisfelbrieven hebben uit-

gevonden. Voords, gelijk door allé ' tijden , voor-

naamlijk de beoefening van hunne Wet en Gods-

dienst de voornaamfte geleerdheid van dit volk had

uitgemaakt , zoo beijverden hunne Godsdienst-Leeraars

zich ook thans nog omtrent hunne Taal en omtrent

hunne Wet. Dq Hebreemvfche xxa\ w^s al, zedert eeu-

wen , niet meer door dit vofk gebruikt, hetwelk in het

Oosten den Arameifchen tongval had aani^enomen , en

in het Westen de Westerfche taaien fprak j met inmen-

ging van Oosterfche woorden. Om nu de Hebreeuw-

fche taal en derzelver uitfpraak te behouden
, gaven

vvaarfGhijnlijk, omtrent de Vide eeuw, of volgends

ELIAS LEViTA omtreut het jaar 500, de Leeraaren

der

(*) Hnt. Ltbr. V. Cap. 7.
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lil der Joodfche School te Tiberias^ aan de Hebreeuw*

BOEK fciie jaal, de tegenwoordige vokaalpunten. Gemel-

HoofdH:. ^-^ School had met de overige Joodfche Schooien in

na C. G. Palcefiina , te 'Jcifne^ Cmfarea en Zephoria ^ reeds

to^ %2 ^*^"o haren ouden luider verhjren. De leerlingen van

'.,

.

JöDA den Heiligen , oplleller der Mifchna , verhuisden

meer en meer naa Babylonië , alwaar, onder het

t,.. Perjïsch Gebied, thans de Schooien van^'ör^, Pum-

heditha^ en A/^^^^r^^rf! bloeiden. Hier werd de Baby-

lontfche Talmud^ in de Vde eeuw, opgerteld, in de

School te Sora ^ en te Pumbeditha, door r. asciie

en R. ABiiiNA, en r. jose enz., welke weldra bij

de Farifeeuwsch - gezinde yooden aanzien verkreeg

boven den 'JerufaJemfchen Talmud^ die in de lilde

eeuw was vervaardigd. Ondeitusfchen waren de

Jlabbynen te Tiberias ^ in het begin der Vide eeuw,

de opdellers van de Mafora, of zekere oordeeik uU'

dige bezorging van den Hebreeuwfchen Tekst des

Ouden Testaments , waar naar zij Maforethen ge-

noemd worden, die alle verzen, woorden en klink-

letters in den Bijbel geteld , en de vcrfchillende lees-

wijzen in denzelven hier en daar aangewezen heb-

ben. Deze Joodfche Geleerden fchreven in verbas-

terd ticbreeuwsch , waar uit het Rabbynsch ontftaan

is ; of ook in het Chaldeeuwsch, Op de Gemarifche

Leeraars , onder welken velen , om hunne verfchillen-

de gevoelens, den naam van Seburiers ^ (O^N'lliD)

droegen, volgde eene klasfe van Rabbynen, de ver-

hevenen of voortreffeUjken ,
("

Q'^jlJ^J ) genoemd.

Jrlet hoofd- onderfchcid der joodfche Leeraaren , het-

welk reeds van de Parizeen en Sadduceen oorfpFong-
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lijk was, duurde nog voort. Even gelijk de Fari- ni

fien, namen de Rahhaniten^ CD*^J31) benevens de ''•°'l'C

Heilige Schriften, ook de uitleggingen en bijvoeg- Hoofd(t.

zelen aan , welke in den Talmud verzameld zijn ; na C. G.

maar de Kareers of Karaiten^ (D^É<")p) verwierpen
J^J'" J^^]

alle zulke bijvoegzelen en overleveringen, en hielden ..

zich enkel aan de Wet van imoses. Dit ondericheid

duurt nog heden voort , hoewel de Kara'iten weinig

in getal, en door Je Farife'èn verdrongen zijn.

Door het bovengemelde werk van de Mïfchna en Pogingen

Talmud ^ werden de 'gooden in hunne gehechtheid ?™ ^^
~ , Jüodente

aan hun Geloof en aan hunne Lceraaren verfterkt; bekeeren»

door de harde behandeling hun door de Christenen

aangedaan , door de ergerlijke twisten van bijna twee

eeuwen, over het lecrftuk der Drieëenheid , en door

het menigvuldig Bijgeloof, werden zij tevens meer en

meer afgefchrikt , om zich met de Christenen te verëe»

nigen; en de fchriften en predikatiën van de Christenen

tegen de Jooden ten dezen tijd hebben ook weinig

te betekenen, gennadius (*) gewaagt van een ge-

fchrift van zekeren evagrius, waarfchijnlijk in het

midden der Vde eeuw. Altercatio Simonis jFudcei

et Theophili Christiani, hetwelk verloren is, maar

'er is nog eene Griekfche befchrijving ( f ) van een

gefprek, hetwelk gregentius, Aartsbisfchop te Ta-

pbar of Taphra ^ in G€i\ACd%- Arabl'è ^ omtrent het

Jaar 540, met den Jood herban, vier dagen achter

een,

(*) Z>^ Viri$ Illuflr. Cap. 50.

(t) In de Biblioth. PP. Graco Lat. T.Xl. pag. 194.

Vergel, fabhic. Bibl. Gr. Vol, IX. pa^. 14,
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lil een, in tegenwoordigheid van den in het voorgaan-

BOEK t^e genoemden Koning der Homeriten^ Abram, eïl

Hoofdft. ^^"^ menigte gooden , gehouden zal hebben. Volgends

fia C. G. het daar bij geVoegd verhaal, zal gregentius vijf

10^ 6^''* ^^ ^^^ millioenen Jooden tot het Christendom over-

wm gebi-agt hebben. Omtrent honderd jaren vroeger zal

BASiLius , Bisfchop te Seleucië in Ifaurie, dien wij,

in het vervolg , nader zullen leeren kennen , in zijne

XXXVIUfte Predikatie , zo ze echt is , gepoogd heb-
' ben, de Jooden uit de LXX weeken van Daniël

te overtuigen , dat de messias waarlijk op den

beftemden tijd gekomen is (*).

Bekering De bekeeringen van gooden , welke de Gefchiede-

der Joü- j^.g^ jj^ ^ij. 'pijdperk, verhaalt, zijn ook daarom meer

gewaande Veroorzaakt , of door gewaande wonderen of door

wonderen gg^vdd , d^m wel door redelijke overtuiging. Dus

had eens het kind van ecti Jood , die een glasfabriek

had ,
gegeten met Christen kinderen , van het gene

overgebleven was van het H. Avondmaal, hetwelk

men te Konflantinopoïen gewoon was , te huis aan

de kleine kinderen te eten te geven. De Joodfche

vader, hier over vergramd, wierp het kind in den

gloejenden glasöven; vergeefs zocht de moeder het-

zelve, drie dagen lang, de geheele ftad door; op

den derden dag riep het kind haar uit den oven

toe, en verhaalde, dat eene vrouw in een purperen

kleed dikwijls bij hem gekomen was, met eten en

water , die ook de kolen , die het omringden

,

had uitgedoofd. Keizer justinianus, het gebeurde

ver-

(*) Zij Haat in canis. Ltctt, An't. Tom, I. p, 238,
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vernomen hebbende , liet den vader kniifigen ; de III

moeder en het kind werden gedoopt, en onder de "^^^

Kerkelijken aangenomen , zoo hiidt deze vertelling (*). Hoofdfï.

jusTiNiANUS bragt ook de Jöoden te Bor'ion ,
"^ C. G.

eene ftad in Liby'é^ door zijn bevelen, of door on-
^^^ ^22!

dervvijs? tot het Christendom; zoo als ook in der-
"

-

zciver nabnurfchap vele Heidenen (f). Eenigen

tijd te vooren, onder de regeering van Keizer ze-

ng, hadden de Samaritanen (;§) de Christenen te

NeapoUs in Palaflina in eene Kerk overvallen, en

onder anderen den Bisfchop wreed mishandeld. Zij

werden daarom, op 's Keizers bevel, van den Berg

Garizim verjaagd, en op deszelfs top eene Kerk

voor de Moeder Gods gefticht. Kort daar na maak^

ten de Samaritanen 'er zich weder meester van;

maar werden met de dood geftraft. justinianus

wist , vervolgends , velen van hen tot den Doop te

bewegen, en herftelde vijf Christen -Kerken, die

door hen verbrand waren.

In het Frankifche Rijk, ontmoet men, ten dezen Endoor

tijde, inzonderheid , voorbeelden van gedwongene S^^^^^*^*

bekeeringen der Jooden, Dus flelde avitus, Bis-

fchop te Arvernum ^ (Ckrmout in Auvergne^ om-

trent het jaar ^6 , den gooden de keuze voor

,

zich te laten doopen , of die ftad te verlaten. Een

aantal onderwierp zich, doch de overigen vveeken

naa

(*) EVAGR. H. E. L. IV. C. 35. Met eenige veran-

deringen. GREG. Turon. Hist. Francor. L I. Cap. 20;

(t ) pRocop. de adific. Juftin. Libr, IV. Cap. a.

(§) PROCOP. /. c. Cap, 7.
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III naa Masfilia (*) , alwaar zij echter insgelijks tot

BOEK
j^et Christendom gedwongen werden (f). — chil-

Hoofdft. PERiK I, Koning te Soisfons ^ noodzaakte, in het

na C. G. jaar 583, vele Jooden , zich te laten doopen, en

tot óL ^^"^ ^ïs gevader over fommigen (§). Doch velen

bleven Jooden in hun hart , en vierden den Sabbath

te gelijk met den Zondag. De Koning zelf zocht

eenen Jood, priscus, met wien hij zaken had, in

perfoon te bekeeren (**). De Jood wierp den Ko-

,ning tegen , dat God geenen Zoon of Kinderen enz.

had, waar tegen de Koning hem zocht te verklaren,

hoe God volgends Pf. CX. 3. op eene Geestelijke

wijze ^ (^ah Spirituali utero ^^ zijnen Zoon geteeld

hebbe. De Jood antwoordde , dat God niet Mensch

heeft kunnen worden, dat hij niet kan geboren wor-

den, of derven. Hier zweeg chilperich , maar

GREGORius, die tegenwoordig was, nam het woord

op, en beriep zich op plaatzen uit de Pfalmen en

uit jESMA enz. Als priscus zich niet liet over-

tuigen , gebood de Koning , eindelijk in toorn uit-

vaarende , dat men hem gevangen zou zetten , op-

dat hij tegen wil en dank gelooven zou. priscus

kreeg, door gefchenken, eenig uitftel , en beloofde,

zich te zullen laten doopen; maar werd ondertus-

fchen, door een' bekeerden Jood, met wien hij in

twist geraakt was, met verfcheidenen van de zijnen,

om

(*) GREGOR. Turon. Libr. V. Hbt. Franc, C. n.

(t) GREGOR. M. L. I. Ep. 47. T. II. p. 541»

(§} GREGOR. Turon. Libr. VI. Cap. J/,

(**) GREGOR. Turon. /. c, Cap. 5.



GESCHIEDENIS. löp

om het leven gebragt, zonder dat de daader ge* m
ftraft werd. «^^^^

Evenwel moet men dit ter eere van gregorius Hoofdft.

den Grooten , Bisfchop van Rome , erkennen , dat na C. G,

hij meermalen zich voor de vervolgde en verdrukte ^^ ^
Jooden in de bres ftelde, en dat hij alle geweld, _____

om hen tot het Christendom te noodzaaken , af- gregori-

keurde, gelijk men uit zijne Brieven (*) zien kan. q-qq^^

Niet altijd echter was hij zoo billijk en verdraagzaam verklaart

jegens de Ongelovigen. Hij drong geftadig aan ,
^Jj

^'^sen

dat de Wet zou uitgevoerd worden, welke aan de volging

Jooden verbood , Christen-Slaven te hebben , en bij- ^^'^ Jo^-

zonder wilde hij , dat zoodanige Slaaf terftond voor

vrij zou erkend worden , wanneer hij, om zijn Gods-

dienst wil, in Gene Kerk den toevlucht nam (f).

Dit cischt hij uitdruklijk, in gevalle een Samari^

taait ( § ) , een' Heidenfchen Slaaf zou befneden

hebben, omdat hij wegens deze daad buitendien

reeds ftrafbaar was (**). Nog erger was het, dat

hij den Bisfchop van Calaris , (^Cagliart 'm Sardi-

nië , ) vermaande , als 'er nog hardnekkige Heiden-

fche Boeren in zijne Gemeente mogten zijn, die

met

(*) L.I.£/..47.XriI.i2. IX.(J,55 1. 10.35. VIII.25.

(t) Lier. IV. Epist. 9.

($) Oï' Samariër, gelijk hl] fpreekt. Samaritaan

was een fcheldnaam, welke, ten dezen tijde, ann de

'gooden in Italië gegeven werd. gregor. M. L. VIII.

Ep. 21. bij cAssioDORUS heeten de Jooden Samarea

Siiperjlitionis Popttltis Lihr. III. Ep. 45.

C**) GREGOR. M. Libr. IV. Epüt. 9.
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III met zoo harde belastingen te laten drukken, dat zïj

BOEK (^aa,. t^oor gedwongen moesten worden , qm tot het

Hoofdft. Geloof te fpoeden ( * ) , hoewel hij anders van de

na C. G. Landbezitters op Sardinië alleen vordert, dat z*4

Jqj^ J^„' hunne Heidenfche Boeren vlijtig zouden vermaanen,

om den Afgodsdienst te verlaten.

TWAALFDE HOOFDSTUK.

Staat der Geestelijkheid. De Geestelijkheid a.m

den Forst onderworpen. Huwelijken der

Geestelijkheid, Haar rijkdom , aanzien

en heerschzucht enz,

IIT \-)t Leeraars van het Christendom , welke het werk
BOEK (^er bekeering van Ongeloovige Volken, als hunnen

Hoofdft. hijzondere pligt , aan zich trokken , en die onder de

na C. G. benaming van Geestelijkheid zich ondertnsfchen meer
Jaar 470.

^^^ ^^^^ verhieven boven de Wereldlijken en Leeken ,
tot 622. -^

^ bleven echter, gedurende dit Tijdperk, nog onder-

De Gees- vvorpen aan de Opper - Vorften , zoo zelfs, dat, op
^^''j/' het laatfle van dit Tijdperk, gregorius, Bisfchop

Vorrten van Rome , hoe zeer ook de omflandigheden der

o"J^5J1, gebeurenisfen hem begunftigden , om zich oniif-

hanglijk te maken, nogthans zijne gehoorzaamheid

bleef betuigen en bewijzen , aan de Griekfchc

Keizers, die hij zijne Heeren en Meesten noemde,

bij

(*) Ubr.ïSf, Epiit, pö.

worpen.
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Inj welken hij niet meer dan fiof en een wofm m
was (*). ^^^^

Als blijken van deze Oppermagt der Vorften, Hoofdlï,

flrekkcn de door hen gegevene nog voorhanden zijn- na C. Gv

de wetten , betreffende de verkiezing , ver'èischten , ^^' y *

en inwijding der Bisfchoppen , Ouderlingen , en an- -—

—

dere Geestelijken^ (Clerici.^ Dus verboden de Kei-
J'^^'^^'"^'!"'

. , . , ,
ke wetten

zers ZENO en anthemius, in het jaar 409, het oimrent

kopen van Bisdommen (f). Eene wet van Keizer de verkie-

jusTiNiAAN, van het jaar 528 (§), geeft verfchei- ^^J^^ggj*

dene voorfchriften en bepaalingen omtrent het ver- telijkheid

kiezen van eenen Bisfchop. Hij verbood in dezel-

ve, onder anderen, dat geen Bisfchop of Landbis-

fchop , ( xoooiTtiixoTroz , ) rondreizende Opziener der

Gemeenten, {vifitator five circtfiior , ïrê^ioSgu''>jr,)

geen Ouderling, of eenig ander Geestelijke, QCleri"

cus,^ geen Rentmeester van Kerkelijke inkomflen,

( oix,3V3/wof ,
) Advokaat der Kerken, (e;tKA»;(rigxJ<>tof ,)

geen Opziender van Herbergen voor vreemdelingen,

van gast- armen- wees- en kinderhuizen , voor geld

zouden worden aangefteld. In het jaar 531 herhaal-

de hij het verbod , dat men geenen Bisfchop zou

kiezen, die kinderen had uit zijn huwlijk (**). Met

eene andere wet, zorgde hij, in het jaar 532 (ff),

dat niemand, die in de fleden eenige bediening be-

kleed-

(*) L. III. Ep.6s. V. 20, 30. VI. 16. VII. 6, 33.

(t) Cod. L. I. tit. de Epise. et der. /. 31.

(§) /. 42. Cod. de Epiic. et der.

C**) /. 43. Cod. de Episcop. et der,

Ctt) i» 53' Cc?</. de Episc. et der»
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Itl kleedde, (Cun'alh^} of ook geen gerichtsdienfiaf^

^fr" C Talgwjjjf, ) Bisfchop of Ouderling zou worden*

Hoofdü. Over de vereischten in eenen Bisfchop, Ouderling

na C. G. en Kerkendienaar, liet de Keizer zich, in eene an-»
Taar 476. , 1 1 • • ^*n
cot 622. ^^^ ^^^' ^^^^ breedvoerig uit (*), met nieuwe

^ " bijvoegzeis in eene volgende wet ( f ) , bijzonder

vastdellende , hoe veel bij de inwijding van eenen

Bisfchop of Kerkelijken zou betaald worden, door

de eerflen, naar evenredigheid van de grootheid en

inkomften hunner Bisdommen, bij voorbeeld: Dé

Bisfchoppen van Rome, Konjiantïnopokn , Alexan»

drie, Theopolh (§), en 'Jerufalem, zouden voor

de inwijding, (aref« i\tb^Qn<^\Y.m
, pro cathedratico ,")

betalen aan de Bisfchoppen , die hen inwijden , en aan

andere daar bij dienstdoende Kerkelijken volgends

gewoonte , niet meer dan XX ponden gouds enz»

Doch geen Kerkelijke zal iet aan den Bisfchop be-

taalen, die hem inwijdt, maar alleen het gewoone

aan de genen , die daar bij dienst doen , mids deze

uitgave niet te boven ga de inkomften van dé n jaar.

Onbegrijpelijk is het, dat men in deze wet gewag

heeft meenen te vinden van de zoogenocmde Art'

floten in de Roomfche Kerk, naderhand ingevoerd,

dat is, de inkomften van een jaar van eiken Bis-

fchop, op te brengen aan den Bisfchop te Rome.

Op

(*) Novelles Conjiitut. 6.

d') Norcll^e Cofifiifra. 113.

(§) Dus had jusTiNiANus Antivchie genoemd, nadat

het door de Perfen verbrnnd, en door hem weder her-

bouwd was. PROCOP. de adijic. Just, L, II. p, 424.



Geschiedenis. 113

Op dezelfde wijze zijn *er, in dit Tijdperk, rhe- ut

nigvuldii!;e wetten , omtrent de reciiten en pligten der ^^'^

Geestelijklieid , ten blijke van derzelver afhanglijklieid Hoofddt

van den Oppervorst, gegeven. Zoo is 'er eene Wet '^a C. Gs

van THEODOsius den Jonperen en valentinianus \^f ^^ '^ tot 022«
in het jaar 439, die eene boete fielt, op het laste

ren van een' Bisfchop, maar die tevens beveelt, ^^'--^"j'

dat alle KerheUjken en Monniken^ die naa Konfian- omtrei't

tinopolcn reizen , om Kerkelijke zaken , met een ge- dereclneil

tuiglchrift van hunnen Bisfchop moeten voorzien
^/er'cees»

zijn (*). Volgends eene wet van Keizer i^mrcia- telijkens

Nus, van het jaar 456 (f), behoorden de befchul-

digingen tegen eenen Geestelijken het naast tot de

rechtbank dei" Bisfchoppen ^ (Ephcopalis audientïa ^
maar, indien de befchuldiger zijne zaak niet voor

den Aartshisfchop v^.n Konjïantinopolen brengen wil-

de, zou édn der ecrfte Staatsdienaaren , (pfcefectui

pratorto
, ) de aanklagte onderzoeken. Hetzelve

werd, in het jaar 470, bevestigd, door de Keizers

ZENo en ANTHEMius (5). In het jaar 505, ge-

bood Keizer anastasius (*} , dat zekere Over-

heidspeifonen , (^defenfores ^') uit Rechtzinnigen ge^

nomen, hun Geloof onder eede iti tegenwoordige

held der Bisfchoppen afleggen, en met deehieming

der Geestelijkheid zouden aangefield worden»

Martr

(*) /. 11, de Èpiscop. et cleric.

(t) /. 25. Cod, de Episcop. et cleric. CAI. l. i3j

C de Episcopormn aiidteutia.

( § ) ^' 33' ^^d. de Episcop. ei deriei

(**) h 19. Klod, dé Episeop. (iudientia%

X. Deei.» H
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III Maar voornaamlijk heeft justinianus eene me-

BOEK nigte wetten gegeven , betreffende de rechten en voor^

Hoofdft. ''^c/iT/^;; ,* maar ook omtrent het gedrag derBisfchop-

na C. G. pen. Hij verbood in het jaar 528 aan alle Bisfchop-
jaar 476. ^^^^ reizen en trekken , zonder zijn bevel

,

tot 022. J^ ' 9 J T

..^i-i-. hunne Gemeenten te verlaten (). In het volgende

Jaar vernieuwde hij eene wet van honorius, om-

trent het bezoeken der gevangenen door dcBisfchop-

pen (t), behalven eene menigte andere wetten en

verordeningen, welken het onnodig is, hier alle bij

te brengen ; en waaromtrent wij alleen aanmerken

,

dat BARONius (§), met grooten ijver, alle deze

verordeningen van den Keizer justiniaan voor on-

billijke aanmatigingen verklaart, en hem ten fterkftcn

berispt, dat hij, die zich van de Priesters had moe-

ten laten leeren en regeeren, zelf ondernomen heb-

be, in de Kerk te leeren en té regeeren; waar door

hij ook eindelijk zich in den afgrond der Ketterij

geftort hebbe. Geen wonder, dewijl deze handel-

wijze des Keizers geheel ftrijdig was met de eifchen

van den Bisfchop , ten wiens behoeve baronius

zijne Gefchiedenis gefchreven heeft. Ondertusfchen

toonde justinianus de hoogde achting voor de

waaii\lighcid en voorrechten der Geestelijkheid, wier

befiuiten op hunne Kerkvergaderingen hij eerbiedigt,

eu wier heiligheid hij ten hoogllen vereerde, zoodat

zij, alles wel overwogen, door zijne wetten zoo

veel

(*) /. 43» Cod. (Ie Episcop. et cleric.

(^ j: ) /. 22. Cod. de Episcop. andientia.

(§) Ann. Eed. ad a. 528. n. T. Vil./». 16^.
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Veei niet in onafhanglijkheid verloor, als zij onder Ut

zijne befcherming in waure of gewaande rechten won* ''^^^^

In' het Fraukifche en andere door de Duitfchc Hoofdft*

Volken opgerichte Rijken , welke het Christendom "a C. Ga

Cmhelsd hadden , was de Geesteliikheid zoo veel te
^^^"^ 1^^*
tot 622*

meer in achting, hoe meer deze Volken, nog Hei-

denen zijnde, gewoon waren, hunne Priesters te ^'^^"Ï^S
der J3is"

eerbiedigen ; de Christen - Geestelijkheid fteeg bij hen fchoppeü

nog hüoger, daar zij genoegzaam de eenigfte geleer- in het

den onder hen waren, de verzamelaars en verbete-
^j^^^de

raars hunner wetten , befchermers der onderdrukten , Duitlchö

zelfs tegen de Koningen, in naam van het Chris-
^'^^'''^"*

tendom, en daar zij veelal voor heilige en wonder-

doende mannen gehouden werden. Het was oin die

reden, dat de Bisfchoppen dikwijls als Gezanten ctï

Vredemakers door de Vorllen gebruikt werden (*).

De vermaarde theodorik , of diederik , Koning De Ooit»

der Oosi-Gothen , wist echter met alle achting voor Goihen*

de Geestelijkheid zijn gezag over hen te handhaa-

ven , zoo zelfs, dat de verkiezing én aanftelling der

Bisfchoppen van Rome, hunne afzetting en zelfs

hunne gevangenneming van zijne bevelen afhing. In

de Brieven van cassiodorus (-}•) vindt men ver-

fcheidene bevelen, welive de Bisfchoppen, en hunne

belangen en verrichtingen betreffen.

Nergens waren bijna de Bisfchoppen en Geestelij- in het

ken in zoo hooge achting, als bij de Franken, ^^-^'^'^- '

fcheRijt?»
even-

(*) smoN. Jpol/in. Libr, VIII. Ëp. 6, 7. grrgor<

T:!ron. Libi: IX. Cap. 20.

Cf) QSssioD.Far, L. IL Ep. 18. III. 14. IV. 44. I.o.

Hs
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III evenvvd Honden zij ook hier onder het gebied der-

BOF.K Koningen, die dikwijls naar hun welgevallen de Bis-

Hoofda. fchoppelyke ftoplen vervulden (*). De eerfte F;wï-

na C. G. kifche Kerkvergadering te Orkam ^ in het jaar 511,

10^ 622* ^^ï''' "^ liarcn Brief aan Koning klodwig, dat zij

» op zijn bevel is fhamgekomen, en naar zijnen wil

over fommige ftukken geraadpleegd heeft, verzoe-

kende om zijne bevestiging en goedkeuring (f). De-

ze Bisichoppen veroorloovcn geenen Leek , om tot de

Geestelijkheid over te gaan , zonder toeflemming van

den Koning en de Overheid (§). Het hing zelfs

van de vergunning der Frankifche Koningen af, of

de Bisichoppen van him Rijk , bij twisten die onder

hen ontftonden , zich aan den Bisfchop wviX\ Rome wen-

den mogtcn (**). Een van deze Vorden , gun-

tram. Koning te Orkans ^ zegt gregorius Ctt)y

zorgde zelfs, bij gelegenheid eener pestziekte, als

of hij een Priester ware, voor de middelen, door

welken de wonden der zondaren genezen konden

worden. Hij gebood alle zijne onderdaanen te Ker-

ke te komen, de Litani'én , met alle aandacht ,

waar te nemen , niets dan gerftenbrood met klaar

water te drinken enz. Zijn ijver was zoo groot,

dat GREGORIUS niet twijfelt aan de waarheid van

een toen lopend verhaal, dat zekere vrouw haren

kran-

(*3 GUEGOR. Turon. IV. 7, 15. VI. 7. IX. 23.

([f} Act. Concil. Harduin. Tom. W. pag. 1007.

(g) Can. 4. /. c. pag. 1007.

(**) GREGOR. Turen, Hist, Franc. V. 21-»

(tt) Lil^y- IX. Cnp. 21.
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kranken zoon genezen had, door hem water, met m
een' lap, die van 'sKonings kleed gefcheurd was, ^^^-^

te drinken te geven. Ja deze Bisfchop wil zelfs ^oofdf!.

meermalen booze geesten, hij noemt ze /^rr^, nn C. G.

(fpooken) (), nit bezetenen, hunne niisdaaden
}|JJ'^

^^2*

hebben hooren belijden, toen zij van dezen Koning ^1. 1.

daar toe gedrongen werden. Deze guntram gaf

ook in het jaar 588 een bevel aan de Bisfchoppen,

{^facrofancti et ApostoUci Pontlfices ^^ omtrent het

vieren van den Zondag. Koning chilperich liet

in het jaar 578, van de onderdaanen der Kerklan-

den, die de verfchuluigde kriigsdienften niet hadden

waargenomen, de daar op gewoone boete, (Jbannus

^

hei-ibannus^ heirhan ^^ betaalen (f)

Ondertusfchen , hoc zeer de Vorften, bijzonder de Ontzag

Franken^ hunne oppermagt handhaafden boven de '1^^^^'''

Geestelijkheid, het ontzag en de eerbied, welke zij de Bis-

voor den Godsdienst en de Heiligen betoonden ,
Schoppen

deeden het aanzien en de ftoutheid der Bisfchoppen

van tijd tot tijd toenemen ; waar toe zelfs de Ko-

ningen niet zelden door hunne bevelen de hand

leenden. Koning c lotar I, die ov€r alle de Fran-

.hfche landen gebood, beval omtrent het jaar 580

j

dat , wanneer een Richter iemand onrechtvaardig

mogt veroordeeld hebben, de Bisfchop der flad, in

afwezendheid des Konings, hem deswegens beflraf-

fen, en het vonnis verbeteren zou (§). Dezelfde

Ko»

> (*) Vergel. Fit. Pair, Cap. 19.

Cf) GREOOR. Turon. Hht. Franc. V. 27.

(§) Ap. DALUZ. Capitt. Keg. Franc, T. Lp. 8.
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in Koning had een bevel gegeven, dat alle de Kerken

BOEK van zijn Rijk een derde deel van hare inkomfteö

Hoofdft. ^^" ^'^ KoningUjke kamer zouden betaalen. Dit be-

na C. G. vel ondertekenden alle de Bisfchoppen , hoewel on-

lo7 6"^ geern, behalven de Bisfchop van Tours , injurio-

'aw'..j.
.,' SUS, die tegen den Koning zeide: „ Wilt gij God

5, het zijne ontnemen , zoo zal hij u ook fpoedig

3, het Rijk ontnemen; want het is onbillijk, dat gij

55 uwe fchuuren, lüt welken gij de armen behoor-»

^, det te onderhouden, met hunne aalmoefen zoudt

„ opvullen
!

" met welke woorden hij , zonder af-

fcheid te nemen , en toornig , vertrok. De Koning

was ontfleld, en vrezende voor de magt van den

Heilige imartinus (*), zond hij den Bisfchop ge-

fchenken achter na, bad hem om vergiffenis, ver-

klaarde zijn bevel krachteloos , en verzocht hem te^

,v^ns, den Heiligen marten om zijnen bijfland te

fmeeken. Jegens dien zelfden Heiligen betoonde

zich de Koning ciiilperich I, te Soisfons omtrent

het jaar 577 op eene zeldzame wijze ootmoedig (f).

Als zijn Zoon meroveus, dien hij had laten ge-

vangen nemen , en tegen wil en dank tot Presbyter

(Priester,) had laten wijden, in de Kerk van den

Heiligen marten te Tours gevlucht was , eischte

hij van den Bisfchop gregorius aldaar, dat deze

hem zou overleveren, onder bedreiging, van dien

gantfchen oord te vuur en te zwaard te zullen ver-

woesten, gelijk hij, in de daad, op de weigering

des

(*) GREGOR.* Turon, Hist. Franc, IV. z<,

f j_) (jREaqR, Turon, /. c. Vt 14.
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des Bisfchops deed, evenwel durfde hij zijn' Zoon, m
noch eencn Franidfchcn Grooten , guntram , met ^^ek

XII
geweld , uit de Kerk haaien. Maar daar tegen liet Hoofdft.

hij ecnen Brief aan den Heiligen op deszelfs Graf na C. G.

leasen, waar in hij hem verlof verzocht, om dit te
^^"^ ^•-^ '

" '
tot 022.

mogen doen , met een vel wit papier , om zijn ant* j
woord te vernemen; maar dit antwoord bleef achter.

Deze Koning was zeer vergramd tegen pr^tex-
TATUS , Bisfchop van Rhotomagm

, ( Rouan , } en

iiet hem zoo lang gevangen zetten, tot de Bisfchop-

pen hunne rechtbank over hem konden fpannen.

^usque ad facerdotakm audientiam^ (*)• Ver-

volgends befchuldigde hij hem voor de vergaderde

Bisfchoppen te Parys , dat hij zijnen Zoon mero-

VEus tegen zijn Vaders leven opgehitst, en een deel

volks dooT geld tot ontrouw jegens den Koning om-

gekocht had. PRiETEXTATus ontkcude alles, waar

op de Koning de Bisfchoppen verliet, die nu door

eenen Aardsdiaken van Parys vermaand werden,

om thans hunne waardigheid te handhaven. Alle de

Bisfchoppen zwegen , vrezende voor de woede van

de Koningin, de beruchte fredegundis, op wier

aanftokcn dit alles tegen merovf.us en pretexta-

-Tus ondernomen werd. grf.gorius alleen, onze

Gefchiedfchrijver, vermaande hen, den Koning met

hunnen raad bij te (laan. — Evenwel bleven zij

zwijgen, behalven twee vl':ijers, die gregorius bij

den Koning aanbrachten , als des Konings ergften

vijand, gregorius ten Hove ontboden, liet zicli

noch

(*) CREGOR. Ttiron, V. 19.

H4
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III noch door bedreigingen, noch door vleijingen vatt

pDEK jjen Koning, noch zelfs door aangebodene gefchgn-i

jjoofdfl:. ken van de Koningin omzetten. De Koning weder

oa C. G. iii de vergadering der Bisfchoppcn gekomen , klaag-?

cot
6^-^'^^ PR/ETEXTATUS , als een dief, aan. Als pr^e-!

ip»' "^"? '

.

" ' TEXTATus zich hier op goed verdedigde, ging dq

Koning uit de vergadering, en bekende aan zijne

vertrouwelingen , dat hij hem onfchuldig hield. On-

dertusfchen moe^t de wil der Koningin worden door-

gezet. Men liet dan pr/ETextaïus, onder dp

hand, raaden , hij zou zich door eene bekentenis

voor den Koning vernederen, om alle verdere ver-

volging te ontgaan, pr^textatus , dien raad vol-

gende, wierp zich voor 'sKonings voeten neder,

toen deze weder in de vergadering verfcheen. Nu
knielde ook de Vorst voor de bisfchoppcn, en zei-

dc J „ Hoort , Godzaligde Priesters , den fchuldigen

•„ zijne gruwelijke misdaad bekennen." VcrvoJgends

eischte hij, dat pr/etextaïus afgezet en in den

ban gedaan zou worden. Hier tegen verzette zich

weder gregorius alleen , als tegen eene fchending

der KerkeUike wetten. Evenwel werd pr^etexta-

Tus gevangen weggevoerd, en naa het Eiland C^^-

farea^ {Jerfty^) gebannen (*), maar naderhand

op aanftoken van freoegundis vermoord (f).

Dus bereikten dan eindelijk de Koning en Konin-

gin hun oogmerk omtrent PRiETEXTATUS , fchuldig

pf onfchuldig, Qok tegen den wil der Bisfchoppcn.

(*) GR£GOR, Tumi. VII. i<5.

(f) Gï^EGoi^i. THWh ym. 31» 411
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Doch )uist deze chilperich wordt ook door gre- IIï

GORius van Tours, onder alk de Franhfche Vor- ^^^
Hen , met de zwartfte kleuren afgefchilderd. Hij Hooidft.

noemt hem (*) den ner.o en herodes van zijnen "Ji C. G.

tiid. Waarfehijnlljk was wel zijn zvvaarfte misdaad
[^^ J^a*

in het oog van gregorius, dat hij de Priesters des

Heeren meermalen lasterde, en in het geheim met

de Bisfchoppcn zijnen fpot dreef. Niemand , voegt

onze Schrijver 'er bij, haatte de Kerken meer dan

^hij, alzoo hij menigwerf zeide: ,, Zie! onze ka-

„ mer is arm gebleven; onze rijkdommen zijn aan

„ de Kerken overgedragen; Hechts de Bisfchoppen

„ alleen regeeren ; onze eere is ondergegaan , en aan

„ de Bisfchoppen der fteden gekomen. " En mis-

fchien Iprak wel de Vorst niet geheel zonder grond

van waarheid.

Toen in de laatfte tijden van dit Tijdperk het Kerkver-

Frankifche Riik geheel verwilderd was , en ffeene
S^^^^rin-

rechten , verbonden , bloedvervvantfchap of eenige derzelver

godsdienflige of burgerlijke betrekkingen ontzien ^^-etten,

werden , bleef echter de eerbied voor de Kerken als Hevrii-

vrijplaatzen (leeds (land houden. Dit aloud recht plaatzen.

was in het Frankisch Gebied, door verfcheidene :. t .

Kerkvergaderingen , vastgefteld ; reeds door de eerde

onder klodwig te Orleans (f), gelijk het in de

vergadering te Araufio , (Orange,') in het jaar 441

bepaald (S)j en eenigen tijd daar na vernieuwd

was

(*) Lihr. VI. Cap. 46.

(t) Boven B/adz. 81, 116.

(§ ) ConciL Arauf, Can.5. hard. Acf» CoJtcT. l.p. \J^^

Ui
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ni was te Jrles of Arelate (*), en de uitfpraak van

BOEK (Jeii ban over hen , die deze vriiplaatzen zouden dur-
XII

Hoütclft. veil fchenden, werd met wereldlijke ftraffen bcves-

m C. G. tigd op eenen Rijksdag, in het jaar 595 door Ko-

wi 6"a'
^^^ CHILDEBERT gehoudcn (f). Doch, gelijk wij

.. . in een voorig Deel gezien hebben , hoe de Griek-

fche Keizers zich genoodzaakt vonden dit recht te

beüiocijen, om het misbruik, hetwelk 'er van ge-

maakt werd, hoewel de Geestelijken, gelijk chry-

sosTOMUS zich weinig aan de Keizerlijke wetten

ten dezen tijde ftoorden (S)? zoo maakte ook jus-

TiNiANüs uitzonderingen op dit recht van vrijplaats

in het jaar 535 (**), hoewel het vervolg geleerd

heeft, dat deze wet ook fpocdig weder te leur ge-

field werd. In het Westen inzonderheid hield de

Geestelijkheid zich aan het befluit der Kerkvergade-

ring van Orleans , hetwelk gratianus in zijne Be-

fluiten of Decreten invoegde, welke de grondflag

van een algemeen Kerkelijk Wetboek werden (ff).

Ook werden deze befluiten in eene andere Kerkver-

gadering te Orleans , in het jaar 541 , nog ver-

nieuwd (§§).

A»dere Zoodanige Kerklijke wetten waren vervolgens de

fteun

(*) Concil. Avrlat. Can. 30. hard. T. II. p.
J775.

(f) Decrctio Childeb. Regis, ap. baluz. Tom. I. C«-

pitull. R. Franc. pag. 17.

( § ) Verg. Deel V. Biadz. 249 , 250.

(**) Nov. Conflit. XVII. Cap. 7.

(tt) Causf. XVII. qu. 4. C. 36. Cmsf. XXXIV. qu. i C. 3.

(§J) Can, 21. HARD. ConciL Tom. II. pag. 143^,
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Geiin voor het Geestlijk gezag en waardigheid; zij m
verzochten wel op dezelvcn de bevestiging hunner '^°^'^

Vorfteii, die zij ook altijd verkregen, maar dezen Hoofd;!'.

Ipraken ook in hunne wetten menigraalen van de «a C. G.

Heilige JVetten der Kerk met zoo veel achting , ^^^^ ^^j*

dat aan derzelver gezag niet getwijfeld kon worden.———
Meermalen vernieuwden ook de vergaderingen der "^^"'S-

vuldIfe
Bisfchoppen het befluit , dat in elk Gewest ten minden Kerkver-

twcemalen 'sjaars zulke Synoden of Kerkelijke Bijeen- gaderin-

j^omften zouden gehouden worden; gelijk 'er bijzon-
^^^^l-gjlj.

der in dit Tijdvak zeer velen gehouden zijn; reeds ke bdluï-

jn het jaar 441 te Araitfio ^ of Orange ^ in het vol- ^^"V'^"

gende jaar te /^^//ö« , (^Fafenjis in Ga/iiën ,} ver- ten voor-

•Vola;ends te Arles . CArelate;^ in het faar /rj dee'e der

Goesthik-
maakte de algemeene Kerkvergadering te Chalcedon heid,

yerfcheidene Kerkwetten , met betrekking tot de

Geestelijkheid , van wier zoo vermaarden Canon , den

üStlon , betreffende de gelijkheid tusfchen den Patri-

arch van Konflantinopolen en Rome^ wij reeds te

voren gefproken hebben (*).

Kecren wij terug tot de bijzondere gewestelijke

Kerkvergaderingen. In liet jaar 465 werd 'er eene

gehouden te Fannes ^ welke de Geestelijken voor

dronkenfchap waarfchuwde , onder zekere flrafFen (f),

ïn hetzelfde jaar verbood eene vergadering te Rome^
of Hever de Bisfchop hilarius , geenen heel on-

kundigen, verminkten, of boetedoenden onder de

Geestelijldieid aan te nemen (§). Eene verga-

(*) Zie Deel V. Bladz. 264. en 330. ^«^

(t) Concil, Fenetic. ap^ Hard. 2\ II. p. 795.

(§) /. c. pag. 799,
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III dering te Agatha
, ( Agds 'm Langiiedok

, ) in het

BOEK
jjjj^j. ^Q(5 ^ m^i- verlof van den Ariaanfchen Koning

Hoofdft. ^^^ JVest-Gothen^ alarik, door 24 KathoUjke VA?,-

na C. G. fchoppen gehouden , bepaalde ook veelvuldige Kerk-

110^ 622' ^''^S^^'^'i* M^" htdt van dezelve opgemerlu, dat zij

. haren Ariaanfchen Vorst den sfér godzaligen ge-

noemd heeft, (püsfimiis^^ alhoewel iiarduin in

zijne uitgave (*) deze benaming heeft weggelaten,

In het jaar 511 werd de meergemelde Kerkvergade-

ring te Orleans , op bevel van Koning klodwig ,

en onder zijnen invloed , gehouden. Wederom Inel-

den 24 Bisfchoppen van het^ Burgundifche Rijk,

bijeengeroepen door de Bisfchoppen avit us te Fï-

enne ^ en viventiolus te Lugdumim ^ in het jaar

517 eene vergadering te Epaonum (f), waarfchijn-

lijk thans Tenne ^ in het Landfchap Bugelx, in het

Hertogdom Savoye , alwaar men ftcenen gevonden

heeft, met het opfchrift: Dea Eponcc. In hetzelf-

de jaar 517 gaven elf Bisfchoppen van laatstgemclde

Rijk, op eene vergadering te Lugdimum of L'^on^

een voorbeeld van hunne flandvastigheid. Zij had-

den een' aanzienlijk Burgundlsch Heer, stepiianus,

in den ban gedaan , omdat hij met eene nabloed-

verwante, en wel, naar het fchijnt, met de Zuster

zijner eerfte Vrouw, getrouwd was. Alhoewel nu

de Koning siegmund zich deze zaak aantrok, en

den Bisfchoppen, en onder hen viventiolus voor-

naamlijk, dreigde, nogthans bevestigden zij thans

hunnen ban. Tevens beQoten zij, indien édn van

hen

(*) /. c. p. 997. Ci) ^p' Hard. l. c. p. 1045.
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hen iet zou moeten lijden, zouden alle de anderen III

liem uil derfleunen , en Ichadeloos houden. Indien *_?^*

zelfs cie Koning zich vrijwillig van de Kerkgemeen- Hoofdft,

ichap zou willen fcheiden , zouden zij allen te gelijk "^ C. G.

zich in een Klooster begeven, en dat niet eer ver- ^^^^^
^22!

laten, vóór dat de Koning, op het gebed der Hei

]igen, zich met hen verzoend zou hebben (*). Te

Ikrda ,
( thans Lerida

, ) in Spanje , werd in het

jaar 524 eene Kerkvergadering gehouden (f). Ecne

andere nieuwe te Orleans in het jaar 532 (§), en

te Ckrmont in Auvergne (**). Eene andere te Or-

leans ^ in het jaar 538 (ff), was zeer zacht in het

beflrafFen van ondeugende Kerkelijken, Voor dief-

llal of vervalfching zouden zij alleenlijk afgezet, en

voor een valsch getuigenis enkel twee jaaren van de

Kerkgemeenfchap uitgefloten worden. Ook bepaalde

zij, dat, wanneer de Kerkelijken, (zoo als onlangs

op vele plaatzen , door aanftoking des Duivels , ge-

beurd was
,
) oproerig famenrotten , het zij met eenen

eed , of door fchriftelijke ondertekening , hunne ftraf-

fe alleen van eene Kerkvergadering bepaald zal wor-

den. Reeds in het jaar 541 vergaderden weder eeni-

ge Bisfchoppen te Orleans (§§), en andermaal in

het jaar 549 (***).

Op deze wijze hielden zich menigvuldige Kerk- DeKerkg-

ver-

(*) ///'. HARDÜIN. /. C. pag. 1053.

(t ) /. f. /». 1064. (^) /. f. />• 1174-

C*)/. C.^ II81. (ft) l.C.p. 1405

(§§) Concil. Aurelian. IV. /. c. pag. 1436,

C*)/. c. pag. 1444.
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III vergaderingen in het Frankifche Rijk bezig, OM'
BOEK wetten te geven, terwijl die in andere Gewesten

Hoofdft. bijzonder in liet Oosten, zich meer bepaalden tot

na C. G. het bcflisfen van Godgeleerde verfchillen. Deze

tot' 622! Kerkelijke Wetgevers gaven echter (leeds nog acht

» » op de rechten en bevelen van hunne Koningen,
lijken ver

fj-^QQ^ ^ij dikwijls zich tegen de burgerlijke magt

zich te- aanknnttcn. Omtrent het Jaar 553 werd te Clermonf
gen de

j,;, ^uvergne, na het overlijden van den Bisfchon,
Kouin'''en .

*

" door de Geestelijkheid aldaar terflond zijn Ouder-

ling , (^ Presbijter ^'^ cato , als zijn navolger ver-

eerd, die ook terftond eigcnmagtig alle zijne rech-

ten uitoefende. De nabuurige Bisfchoppen, die de

genegenheid der Gemeente tot hem zagen, verklaar-

den zich gereed , om hem in te wijden , met bijvoe-

ging, dat de Koning theutbald nog jong was;

indien hij dus mogt befliraft worden, (waarfchijn-

lijk , omdat hij het Bisdom , zonder Koninglijke be-

williging, had aangenomen,) wilden zij hem bij de

Rijksgrooten verdedigen, en hem alle nadeel, het-

welk hij lijden mogt, uit hun vermogen vergoeden.

Maar cato gaf hun fpijtig ten antwoord: hij had

van jongs af zoo veel gevast, bij dag en nacht ge-

beden, ook aalmocfen gegeven, dat God, dien hij

200 lang gediend, had, hem het Bisdom niet kon

laten ontnemen; voornaamlijk, dewijl hij alle trap-

pen van zijnen fland, naar Kerken- orden ^ was

doorgegaan ; zij konden zich dus wel naa hunne

Heden begeven, hij zou deze bediening toch, naar

de Kerkelijke wetten, (mecnende waarfchijnliik de

goedkeuring van het Hof, eu de keuze des volks,)
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verkrijgen. Terflond daar op dreigde hij den ^ards- m
diaken cautin zoo fterk, dat deze zich daar over ^^^^

bij den Koning beklaagde , die daarom op eene Kerk- pioofdff.

vergadering te Mets denzclfden cautin tot Bisfchop na C. G.

van Clermont liet benoemen , en hem koit daar na
^^^"^

i^^'
K/T ,

^O^ 623.
daar het invoeren. Maar caTo week volllrekt niet,—
en weldra verdeelde zich de geheele Gemeente tus-

fchen di^zQ. twee (*). ja nog in het vervolg w<}er-

ïlreefde cato de bevelen van het Hof ftralFeloos (f).

Maar de Koning childebert toonde, om dezen

tijd, minder toegevendheid jegens saffapvAC, Bis-

fchop van Parys; dezen liet hij, wegens raisdaa-

den, welke hij beleden had, op eene Kerkvergade-

ring in die Hoofdftad, afzetten, en in een Klooster

opfluiren {%), — Eene andere Kerkvergadering te

Parys van het jaar 557, zocht onder anderen de.

misbruiken bij verkiezingen van Bisfchoppen voor

t€ komen. Volgends een van hare befluiten (*)
zou ellv Bisfchop van de Geestelijkheid en inwoners

zijner flad vrij gekozen worden ; maar niemand,,

bloot door een bevel des Konings, of door eenii-

ander middel, tegen den wil van den MetropoUtaan^

en der overige Bisfchoppen van dat Gewest aange-

fteld worden. Ondertusfchen konden ligtelijk zulkc

gevallen voorkomen, waar eene onmiddelijke Konink-

lijke aanflelling verëischt werd; Ja zelfs ontdonden

nier

(*) GREGOR. Tiiron, Ilist. Franc. L. IV. C. ^-y.

(t)/. c. Cap. 15.

(§) In HARDUIN. Co7ïciI. Tom. lU. pag. 335.

C**) Can, 8. /. c. pag. ZZ9'
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ÏTI niet Jang daar na uit zulk een geval in de daad verre-

BOKK gaande moeilijkheden. Koning chlotar had bevolen,

Hoofdft. zekeren emerius, zonder voorkennis van den Me-'

na C. G. tropoUtaan , die afvvezcnd was , tot Bisfchop van

10^ 6^" X«//z/£?y of Saintes ^ (^Santoncs ^^ m te wijden. De

m MetropoUtaan leontius , Bisfchop van Burdega'

lis, (^BoiirdeaiLx,') hield daar op, in het jaar 563,-

eene vergadering van Bisfchoppen , die emerius af-

zetten , en in zijne plaats heraclius , Ouderling te

Burdegalis , verkozen. Dit befluit liet de vergade-

ring, door den Ouderling nuncupatus, aan den

Koning ciiaribert , Zoon van chlotar, bekend

maken, en om zijne bekrachtiging verzoeken. Maar

Charibert dit zeer euvel opnemende, liet nuncu-

PATUS wegOeepen , op eenen wagen vol doornen

zetten, en in ballingfchap wegvoeren, zeggende:

„ Meent gij dan , dat 'er niemand van Koning

5, cHLOTARS Zoonen overig is, die zijn Vaders

5, verordeningen zou kunnen handhaven , dat gij den

5, door hem verkozenen Bisfchop , zonder ons ver-

,„ lof verfloten hebt?" Tevens liet hij emerius

weder aanllellcn , leontius met eene boete van

1,000 goudftukkcn en ook de overige Bisfchoppen

met hem flraffen (*).

Middelerwijl werden ook in het gebied der West-

Gothifche Koningen Kerkvergaderingen gehouden 5

wier wetten gedeeltelijk de Geestelijkheid betroffen*

Merkwaardig is ééne derzelven, die op bevel van

den Koning ariamir , van de Bisfchoppen van

Gah

(*) GREGOR. Turon. Iliit. Franc, IV. 26»
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GtilUcië^ in de Metropolis Braga ^ in het tegen- lir

"-voordig Portugal, in het jaar 561, gehouden ^'^^-^^

werd (*), wegens derzelver bcHiiit, QCan. i8,)Hoofdfï;

dat 'er volilrekt geene lijken in de Kerken zouden '^^ C. G,

hegraven worden ; maar , indien dit al noodzlaaklljk
|qJ^ ^^^^

was , zou het enkel langs derzelver muuren gefchie-

.

t3en, ,, want," zeggen de Bisfclioppen , „ indien

•5, aan de (leden het voorrecht toekomt, dat binnen

5, hare muuren geene doode ligchamen ter aarde be-

5, field mogen worden; hoe veel meer is men dit

„ aan den eerbied voor de Martelaren fchuldig?'*

Op eene andere Kerkvergadering te Braga Cf), ins*

/gelijks op' bevel van den Koning arimar, in het

jaar 572 , werd den Bisfchoppen belast , de bijzon-

dere Gemeenten vlijtig te bezoeken, evenwel mog-

ten zij van eene Gemeente, welke door hen bezocht

werd, niet me'er dan twee ftukken gouds, (yo//W/,)

nemen; voor de inwijdingen tot Kerkelijke bedie-

ningen mogten de Bisfchoppen volflrckt geene ge-

fchenken nemen; iet, hetwelk ook kort te vooren,

in het jaar 567 , op eene Synode te Tours verboden

was (S).

Thans gaven ook de klagtcn, gegrond of onge-

grond , tegen eenige Fratikifche Bisfchoppen , aan-

leiding tot verfcheidene Kerkvergaderingen. Men
befchuWigde gregorius , Bisfchop van Tours ^

fchandelijke maren van de Koningin fredegund ver-

fpreid te hebben. Hier over werd eene Kerkverga-

O Conc. Braccar. I. ap. hard. Conc. T. III. />. 350,

(t) HARD. T. III. p, 386. (§) /. c. p. 366.

X. Df.el, I
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III deriiig gehouden , voor welke haar Gemaal , de Ko-
BOEK

j^jj^g cHiLPERiCH, getuigeu aanvoeren wilde, maar

HoofUa. alle de Bisfchoppen verklaarden : dat men een gerin-

na C. G. ggf perfoon niet geïooven kon , tegen eenen Bhfchop ;

xo'l
622* '^^^^'^ ^P GREGORius over drie altaren zwoer, dat

^ de befchuldiging valsch was, en toen voor onichul-

dig verklaard werd (*). Op eene vergadering te

Matisconum^ (^Macon^^ van het jaar 581 (f), op

bevel van den Koning guntram bijeengekomen,

werden, behalven het bevestigen van oude wetten,

"betreffende de Geestelijkheid , nog eenige nieuwe

rastgefteld ; bij voorbeeld: onder bedreiging van op-

fluiting te water en brood voor 30 dagen, werd

het den Kcrkelijken verboden , kleding en fchocnen ,

op de wijze der Leeken , te dragen. Een Aards-

hisfchop^ (het eerlie voorbeeld in eene oorkonde,

van het gebruik van dft woord , in plaats van Me-
tropoUtaan , ) zal zonder den hem eigen mantel

,

(^pallium ^') den openbaren Godsdienst, {Blisfce,)

niet bedienen. Bij de vi'oeger wetten tegen de ^oo-

den werd nog gevoegd , dat geen j^ood, in de te-

genwoordigheid van eenen Bisfchop moge zitten.

Nogmaal deed dezelfde guntram, Frankifche Ko-

ning van Burgiindie\ de Bisfchoppen van zijn Rijk

te Blatiscontim, QBIacon^') 'm het jaar 585 bijeen»

komen , voornaamlijk om eenige Bisfchoppen te flraf-

fcn , die de partij van één' zijner vijanden omhelsd

hadden. Ookzettede vergadering vverklijk eenen derzcl-

veo

(*) Ui] verhaak dit zelf Hist. Franc. V. 50,

(t) HARD, Toiiu III. pas- 451.



GESCHIEDENIS. 151

Ven af, terwijl zij ecncn anderen eene boetedocninj^ III

van driejaaren oplegde. — Op deze vergadering be- ^ff'

vond zich een Bisfchop , die beweerde , dat men de Hoofdf!.

vrouwen geene menfchen kon noemen ; doch als men ^^ ^' ^*

hem, onder andere Bijbelplaatzen , Gen. V. 2. voor- lo^ 6^2!

hield, en de aanmerking maakte, dat Christus een —
Zoon des menfchen genoemd wordt, omdat 'hij de

Zoon eener Maagd is , trok hij zijn gevoelen in (*).

Deze vergadering bevestigde op nienw het recht van

vrijplaatzen in de Kerken. Men haalde toenmaals

nu en dan, ( vvaarfchijnlijk op Koninglijk bevel, of

uit wraakzucht eeniger Grooten,) de Bisfchoppen

van de Voorhoven der Kerken , en wierp hen

in de openbare gevangenis; dit verbood de vergade-

ring volftrekt, en beval, dat de Vermogenden of

Grooten, zich, wegens klagten tegen Bisfchoppen,

aan derZ.'lver MetropoUtaan zouden wenden, die^

als de zaak gewigtig was, hen met raad van andere

Bisfchoppen zou oordeelen. Zij gebood aan alle

'Bisfchoppen het. oefenen Atx gastvrijheid ^ en opdat

men, zonder gevaar, \n hunne huizen zou kunnen

gaan , zonden zij geene honden houden. Ja , deze

vergadering bepaalde zelfs de burgerlijke eerbewiizin-

gen, welke de Leeken aan haren fland heivijzen

zouden moeten. Als een aanzienlijk Wereldlijke eenen

Kerkelijken op reis ontmoet, behoort hij zich diep

voor denzelven te buigen , omdat hij door hem de

voorrechten van het Christendom ontvangen heefr.

Zo zij beiden rijden, zal de Wereldlijke den hoed

af-

(*) GRECOR. Tnron. VIII. 20.

1 2
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lil afnemen , en den Geestelijken oprecht groeten. Mn.2f

^?f,"
rijdt alleen de Wereldlijke , dan zal hij terllond van

HoofdH. h^'t paard ftijgen, en den Geestelijken minzaam groe-

m C. G. ten; opdat God, die de waare Liefde is, in beiden

lot^ 622.^^3" genoegen hebbe. „Maar wie," voegen de Bis-——— fchoppen 'er bij, „ ótze^ op ingeving des Heiligen

,, Geestes, (^Dictmne Sp'ir. S.') gemaakte verörde-

„ ningen overtreedt , die zal zoo lang van de Kerk,

5, welke hij in hare dienaren onteert, uitgefloten

„ blijven, als het de Bisfchop goedvindt (*)."

Eene Kerkvergadering te Atitis/Iodorum , (^/ïuxerre ,}

in het jaar 584 of wat laater gehouden (t)^ her-

haalde insgelijks verfcheidene oude Kerkregelen. Als

ook eene, op bevel van den JVest • Gothifchen Ko-

ning RECCARED, in het jaar 509, te Toledo gehou-

den (S), en eene tweede ook op reccareds be-

vel , in het jaar 5F9 , te Narhonne vergaderd , ver-

gunde geencn Geestelijken purperen klederen te dra-

gen, dewijl dit tot Wereldlijken praal behoort; ook

riet op flraat te zitten, ofte ftaan, en te praten;

nog minder verbindtcnisfen aan te gaan tegen hunne

Overficn; eindelijk verbood zij hun, de Kerk vóór

het eindigen van den Godsdienst te verlaten (**}•

Annmer- Men ziet zoo veel uit alle deze voorbeelden, hoe

kingen weinig de Geestelijkheid werk maakte, om te zor-

K'Tkciij- S'^"' ^^"^ ^^ pligten van hun ambt, als Leeraars der

ke wetten C'/^mif^;7c« , verklaard , en de verëischten daar toe op-

gegeven werden; van eene geleerde voorbereiding tot-

dit

C*) HARD. /. C. p. 459. Ct) /. f. P- 1444'

ii:)Lc.p. 6,67-\7% C*) i' f- P' 4Pi-
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^it ntnbt fpreken de Kerkregels geheel niet, alleen III

inc:! moest niet geheel en al onwetend zijn, ten ^^^-^

minCten een tijd lang in een Klooster geleefd heb- ^oofdff.'

ben, om in dezen Ibnd te kunnen treden. jNIaar "a C. G,

des te vlijtiger was men, om de waardigheid en het
'J^^ ^^^l

aanzien der Geestelijken te handhaven en uit te brei- .

den , en den fcheidsmuur tusfchen de Geestelrjksn

en Leeken, of zoogenöcmde Wereldlijken^ op te

richren. De grond hier toe was reeds vroeger ge-

legd , door een verkeerd toepasfen van de voorrech-

ten der Apostelen op alle Leeraaren van den Chris-

telijken Godsdienst, als öck door het 'even verkeerd

overbrengen van het yoodfche Priesterdom op den

Christelijken Leerftand ; waar bij kwam , dat de

Monniken, eerst onder de Leeken opgekomen, thans

ook onder de Geestelijken begonnen gerekend te

worden. Het is waar, dat de Spaanfche Kerkver-*

gadering van Tarraco ^ in het jaar 516 (*), veror-

dende, dat de Bisfchoppen niet alleen de Ouderlingen

van hun Kerspel , maar ook een zeker getal Leeken

tot de Kerkvergadering mogten medebrengen , doch

het is zeer waarfchijnlijk , dat dezen aldaar enkel

Toehoorders zouden wezen van het gene de Bis-

fchoppen zouden goedvinden , hun voor te fchrijven,

In het Vde Deel van deze Gefchiedenis Bladz. Het hu-

fi33 , hebben wij aangemerkt , hoe de ongehuwde weiijk

Staat der Geestelijken , uit verfcheidene oorzaken,
teiijken

'

en famenlopende omllandighedcn vrij algemeen werd meer en

aangeprezen , ichoon 'er nog geen verbod van het
'"^.^'^

1

huw-

C*) Bij HARD. Tuw.. II. p.ig. 1043.

I3
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III.-. huwlijk aan dezelve gefc|iied was,, doör.eenig be*»

BOEK Qyjt geuej- algemeene Kerkvergadering. Alhoewel nu

Iloofdft. oölv»; in- het tegenwoordig Tijdperk, geene..algemee-

na C, G. ne Kerkvergadering uitdruklijk het huwlijk der Gees-

itor
6""" ^^^y'^^^'' verbood , en dus de oude vrijheid hier om-

m. trent ftand bleef houden , de bijzondere vergaderin-

gen evenwel gaven, de ééne meer dan de andere,

zoodaijige Kerkregelen en Wetten, waar door het

huwlijk, hetwelk eerlijk is onder allen, volgends de

uitlpraken der Apostelen, den Geestelijken, als voor

de.' meerdere volmaaktheid van hunnen fhnd boven

de Leeken, niet pasfende, verboden, of ten minden

door bepalingen moeilijk gemaakt wordt.. De alge-

meene Kerkvergadering^ te Che^cechn , in het jaïif

451 , alle voorgaande Kerkbefluiten aangaande de

huwlijken der Geestelijken als bekend ondei-flelJende,

beveelt alleen, (^Can. 14,) dat, daar het in ibmmi-

ge landen den Voorlezeren en Voorzangeren geoor-

loofd is, te trouwen, zij ten minden geene vrouw

uit eene Ketrerfche partij trouwen zullen. -Maar heb-

ben zij reeds in zulk een huwelijk kinderen verwekt,

die van Ketters gedoopt waren , dan zullen deze

tot de Kerklijke Gemeenfchap toegelaten, maar die

nog ongedoopt zijn, niet van Ketters gedoopt wor-

den. Maar menigvuldiger zijn de Kerkregelen van

'
. bijzondere vergaderingen, welke echter ^ hoofdzaak-

lyk, hier in overeenkomen, dat de Geestelijken zoo

zeldzaam, mogelijk getrouwd zullen zijn; maar als

zij. ook in ^(^w echt leven, zich van iille gemeen-

fchap met hunne vrouwen onthouden zullen ;

en dat zij , zich niet onthoudende , flrafbaar

zijn.
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zijn ( * ). Sommigen maakten wel eenige verzach- ill

ti«g , bij voorbeeld , de Bisfchoppcn , te Tours ver- ^!i^'f

zamcld, in het jaar 561 (f), verzachtten een voor- jjoofdd.

gaand beduit, hetwelk eiken Priester o? Leviet ^ ^^ ^^ ^'

( gelijk zij fpreken , ) die overtuigd werd kinderen Hl^ J^a*.

verwekt te hebben , van het Heilig Avondmaal uit- ——

—

floot, in zoo verre, dat zulk een Geestelijke geen

hoogcr post zou bekomen, en bij het Avondmaal

geen' dienst zou doen. Aan den anderen kant Ver-

bood eene Kerkvergadering te Fannes , in het jaar

465, aan alle Ouderlingen, Kerkendienaaren en an-

dere Kerkelijken , die niet mogten trouwen , om ook

geene bruiloften bij te wonen , of gezelfchappen , op

welke minneliederen gezongen, of dartele danfen ge-

danst werden (§), Doch, het zal niet nodig zijn,

meer dergelijke bijzondere verordeningen van Kerk-

vergaderingen bij te brengen. Alleen dit merken wij

aan, dat in het begin van dit Tijdperk in het Oos-

ten de Geestelijken nog fteeds hunne oude vrijheid

bleven genieten , om in het huwelijk te mogen leven.

Doch tevens , dat men ook in het Oosten niet zoo

menigvuldige voorzorgen omtrent de Geestelijken

nodig heeft geoordeeld, om hen van allen verdach-

ten omgang met vrouwen te weeren, zoo als men
daaromtrent genoegzaam door alle Kerkvergadering;en

in het Westen, in derzelver befluiten , voorbeliiDed-

zelen en wetten ontmoet. En met dit alles , kou

men,

(*) Concil. Arm:f. Can. 22-25. hard. T. l. p. i-jZS.

Arel. Can. 2. Tom. II. /. c. pag. 773.

Cf) Can. 2. /. c. p. 794. (QC';,v. 11. /. c. p, 7pS.

I4
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UI men, zelfs door eenen Bisfchop, die getrouwd vvas^J

BOEK. vaf, zijne vrouw geheel af te zonderen , en haar

Ho'ordft. ^P ^i^^ '^^^^^ ^^ ^^^ woonen, niet verhinderen,

na C. G. dat niet deze of gene Bisfchop bij zijne vrouw kin-

.^^ ^^J deren verwekte. Zoo verhaalt gregorius van
tot 6 .2.

»—« Tours (*), dat ukbicus, Bisfchop van Auvergne

,

afgezonderd leefde van zijne echte vrauw, en dat

zij beiden hunnen tijd onder gebeden, aalmoefen,

en andere goede werken , verdeeld hadden ; maar dat

de booze vijand, die altijd ijverzuchtig is op de

heiligheid , de vrouw tot vleeschlijke lust aange-

pord, en van haar eene tweede eva gemaakt had.

Zij was 's nachts naar het huis der Kerk gegaan

,

en had, dewijl de deuren gefloten waren ^ aange-

klopt en geroepen : „ Hoe lang flaapt gij , Pries-

„ ter? hoe lang opent gij de geflotene deur niet?

,, waarom veriicht gij uwe vrouw? waarom flopt

„ gij de ooren tegen de voorfchriften van paulus :

5, Komt dan weder bij elkander^ opdat de Satan

„ u niet verzoeke? Zie! ik kom weder tot u;

,, niet tot eenen vreemden, maar tot mijn eigen

„ ligchaam." De Bisfchop liet haar eindelijk bin-

nen, en nam haar in zijn bed op, en het gevolg

was , dat de vrouw , op haren tijd , van eene doel",

ter beviel. Doch, ter vergoeding vertelt hij ons el-

ders (f) eene gebeurenis, waar bij de onthouding,

welke een Bisfchop en zijne vrouw, fchoon in het^

zelfde bed liggende , oefenden , door een wonder-

werk

(*) Hht. Franc. I. 39-

(t) ^'•" ^' loria Coyfcsforum Cap. 87.
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werk gerechtvaardigd werd, toen zij deswegens, op llï

aanlloken des Duivels , gelasterd werden. ^"^^

Onder alle Bislchoppen waren die van Rome de Hoofdft.

voornaamften en ijveriglten , voor den Ongehuwden "'i C. G,

Staat der Geestelijken, leg de Groote Ichreef , in
^^J' J^j^*

het jaar 440, aan de Bisfchoppen van Mauritania

Cafare'énfis in /Afrika, dat hij zich bevreemdde, dat
^':'^'^™'^

^ > j •> \^ , . redenen
'er onder hen Bisfchoppen, Ouderhngen , en Ker- voor den

kendienaars waren , die tweemaal of met eene wedtt' onge-

j 1-. j 1 •• j li'-uvdea
yve getrouwd waren. Daar door , zegt hij , wordt j^p.j ^jgj.

dit groote facrament en eerwaardige verborgenheid Geescelij-

ontëerd (*). Op de vraag van rustig us. Bis-
"*

fchop van Narhonne in Galli'é, of gehuwde Dia-

Iconen kinderen mogen teelen? antwoordt hij: Even

min . als Bisfchoppen en Ouderlingen ; alleen mog»

ten zij dit doen, zoo lang zij Leeken en Voorlezers

waren (t). Evenwel fchijnt men hem onrecht te

doen, als men meent, dat hij aan dien Bisfchop ge-

fchreven hebbe, dat hij met twee Ouderlingen zacht

moest handelen , die wel niet getrouwd waren , om-

de achting van kuischheid te hebben, maar die zich

in onaicht verliepen. Daar hij veeleer twee Ouder-

lingen fchijnt te berispen , die in hunnen ijver tegen

leden der Gemeente, die zich aan echtbreuk fchul-

dig gemaakt hadden , te ver gegaan waren. Zija

opvolger HiLARiüs verklaarde aan de Bisfchoppen

van het Spaanfche Gewest van Tarraco^ dat hij

geenen Bisfchop erkende , die tweemalen of met eene

WC"

( * ) Epist. I. Tom. I. Opl). pag. 204,

Cf) Epist. II. /. c. pag. 207.

I5
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III weduwe getrouwd was (). Omtrent het jaar 560'

BOEK fchreef pelagius I. aan den Patricius cethegus
XII

Hoofdft. ^^^yf^cufe^ dat hij den Bisfchop door de Gemeen-

na C. G. te aldaar verkozen , die getrouwd was en kinderen
J'i'ïr 47 • ^^^ j^iet i;oi| erkennen , dan onder deze voorvvaar-
tot 022. '

'

, den; dat, eer deze Bisfchop gewijd werd, hij zijn

geheele vermogen naauwkeurit; opgeven , en beloo-

;. ven zou, dat hij noch voor zich zelven, noch voor

zijne vrouw, en kinderen, of nabeflaanden , iet van de

goederen der Kerk zou befieeden; maar alles, wat

hij in zijn ambt zou aanwinnen , aan de Kerk ten.

eigendom zou nalaten (f). In denzelfdcn zin ver-

klaarde zich ook GREGORius de Groote^ blijkens

verfcheidenen van zijne Brieven. Ondertusfchen

zien wij, uit het laatst bijgebrachte bijzondere voor-

beeld van PELAGIUS I,. welke de geheime redenen

waren, die de Bisfchoppen van Rome ^. maar ook

anderen, zoo llerk dcedcn ijveren voor ^tn Onge-

huwden Staat der Geestelijken ; de vrees' naamlijk

voor het nadeel der Kerkelijke goederen en inkom-

ften, wanneer de Bisfchoppen met een huisgezin

van vrouw en kinderen bezwaard, voor derzelver

onderhoud zouden zorgen, waar uit ook twisten

ontdaan konden. Trouv/ens, zoo verhaalt ons de

Frankifche Gefch iedfchrijver gregoAius van Tours (§},

dat een Bisfchop te Par';^s , met de weduwe van

zijnen voorzaat , veel moeite gehad hebbe , omdat

zij,

(*) In Act. Concil. hard. Tom. II. pog. ^89.

(t) Act, Covcil. ed. Coleti Tom. V. pa^. 484.

(§) Hht, Franc. VIII. 39.
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eij, het gene aan deze Kerk, ten tijde van haren III

man, gelchonken was, als haar eigendom vvilde bc- ^^^^

houden, onder voorvvcndzel, dat het zijn rechtma- Hoofdft.

tige aanwinst geweest was. ( militia hac fuit yiri na C. G.

vtei. ) AVanneer de Bisfchop ongetrouwd geleefd \^l ^^a!

had, vermeerderde hij den rijkdom der Bisfchoppen

in het gemeen, en der gezamenlijke Geestelijkheid,

welke onder de benaming van Kerk begrepen wer-

den, zonder dat dezelve rijkdommen ooit weder

konden keeren ' in de Burgermaatfchappij. Dit- had

de Vorften oplettend behooren te maken, maar hoe

zeer zij dit fomtijds doorzagen, de achting en eer-

bied voor de Geestelijkheid was reeds zoo hoog ge-

klommen, en gevestigd, dat de Vorften, bijzonder

de Keizers, de Kerkelijke Wetten veeleer bekrach-

tigden , en als voorfchriften van hunne Wetten voor-

ftelden. Daar van is eene merkwaardige wet van

jusTiNiANus, in het jaar 530 (*), in welke hij

de lleiüge Kerkregelen omtrent den Ongehuwden

Staat der Geestelijken in zijne Wetten overneemt,

en als de zijnen bekrachtigde. Ook toonde hij zijne

zorgvuldigheid omtrent de Kerkelijke goederen (f).
Door eene verordening van het jaar 536 (§) flelde

hij vast , dat een Kerkelijke , boven den Voorlezer

en Zanger^ die trouwen zou, van zijn ambt zou

worden afgezet. In eene andere van het Jaar 541 (**3

waakt

(*) Cod. L. I. t. 3. de Episc. et clcr. l. 45.

Ct) /• 42. C. de Episc. et der,

(§) Nov. Conflit. 22. Cnp, 42.

(**) Noy. Conflit. 123. Cap. 29.
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III waakt hij tegen het houden van vrouwsperfonen in

^^J^ de huizen der Geestelijken.

Hoofdft. Over het algemeen werd thans ook de vraag over

na C. G. verbodene huwelijken , in den graad van bloedver-

tót 622! wantfchap , ter beflisfing aan de Geestelijken overge-

laten, die zich reeds lang het voorkomen gegeven
Andere hadden, dat zij alleen dezelve uit de Heilige Schrift
verbode-

, ^ ,

nehuwe- beflislen konden. De huwelijken tusfchen Broeder

lijken. en Zusters Kinderen liet justinianus vrij(*). Maar

thans hadden het de Bisfchoppen zoo druk met de

bepaling van bloedfchandige huwelijken , dat geen

Vorfien of Overheden daar eindelijk van durfden af-

gaan ; tot de verbodene huwelijken rekenden zij

,

het huwelijk met des Broeders weduwe, met de

vrouws Zuster, met de Stiefmoeder, tusfchen Broe-

ders en Zusters kinderen , met de weduwe of doch-

ter van Vaders of Moeders Broeder, de Stiefdoch-

ter en andere nabeftaanden ; verders niet alleen de

huwelijken tusfchen Christenen en 'Jooden^ die reeds

door eene ouder Keizerlijke Wet verboden wa-

ren ( t ) 9 11''^^'^ ook tusfchen KathoUjken en Ket-

ters , alleen met deze uitzondering , indien de Ket-

ters beloven zonden , tot de Rechtzinnigen over te

komen (§). Het zeldzaamfle huwlijksverbod van

deze tijden, dat men volllrekt niet mag trouwen

met iemand, over wie men, bij derzelver doop , tot

ge-

(*) Libr. V. Cod. /. 10. de Nuptih L 19. Inftitt,

Libr. I. t. 10. de Nuptiis Cap. 4.

(t) L. I. C. /. 9' de JudcL'is et Coelicolis /, d.

(§) Concil. Chaked. Can, 14. enz.
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-•gevader geftann heeft, is wel van justiniaan (*), lï?

maar toch zeker van de Kcrkelijken afkomftig ;
^5""'^

want, de reden van het verbod wordt gefield in Hoofdlï.

een Geestelijk naverwantfchap. Onncrtiisfchen zou "^^ C. G,

men, met hetzelfde recht, mogen befluiten, dat een ^'^^^ ^^2]

huweliik van een' Christen met eene Christinne on-

geoorloofd zij, omdat wij, door den Doop, allen

Broeders en Zusters geworden zijn,

In plaats dat de Vorften , voor de rechten vart Rijkdom-

den Staat, met betrekking tot het huwelijk, zouden "^,^" ^^^
Geeste-

gezorgd hebben , gedoogden zij ook , dat de Gees- lijkheid.

lelijke Stand door zijne daaglijks toenemende rijk'

donw.en nadeelig werd voor het algemeen welzijn.

Van eerflen af leefden de Leeraars van vrijwillige

gaven der Gemeenten , maar zedert de Wet van

KONSTANTYN den Grooteu ^ waar bij het aan ieder

een overgelaten werd , een gedeelte zijner goederen

aan de Kerk te vermaken , kregen zij vaste en aan-

zienlijke inkomften , die Vi'elhaast door het fcheiiken

van landerijen enz. merklijk vermeerderden , waar

toe de heb- en geldzucht van vele Kerkdijken zich

van allerhande, zelfs laage middelen bediende. Ei-

genlijk werden zulke gefchenkcn naast aan eene

Kerk gedaan , met bepaaling , dat de Geestelijkheid

wel een gedeelte daar van genieten, maar dat van

dezelven ook voor de armen der Gemeente, voor

het Kerkgebouw zelf, en voor andere behoeften ge-

zorgd moest worden. Hier door werden de Bis-

fchoppen , om die goederen te beftuuren , in vele

voor

(*) Libr, V. C. /. 4. ^e Nr.pt. l. 25.
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III voor hun ambt geheel vreemde vverkzfiamhcden lö*

BOEK gewikkeld, ook waren 'er die zich van deze Ker-

Hoofdft. kcngocderen geheel willekeurig ten voordeele van

na C. G. zich zelven en hunne familie bedienden; om deze

^^^'' 1^^' redenen werden 'er Rentmeesters, QOeconomi ,^ der

Kerkengoederen aangefteld , gelijk de Kerkvergadering

van Chalcedon (*) zulks verordende.

Wetten De Vorden, die reeds klaagden, dat hunne in-

daaiöm- ijomften verminderden , en hunne rijkdommen in den

fchat der Kerke kwamen, waren echter zoo be-

vreesd, om voor vijanden van God, van zijne die-

naaren, en van de armen, gehouden te worden,

dat zij , door menigvuldige wetten, medewerkten,

tot vermeerdering van den rijkdom der Kerke, dat

is, der Geestelijkheid. Wij vinden daaromtrent

Wetten van theodosius den Uden en valentini-

AAN III , in het jaar 434 , waar bij de Kerk voor

erfgenaam verklaard wordt van Ouderlingen , Diako-

nen en andere Geestelijken, gelijk de Kloosters van

Monniken of Gewijde Vrouwen , die zonder Testa-

ment ftierven , en gcene ouders , kinderen of nabloed-

verwanten, nalieten (f). In het jaar 454 bepaalden

VALENïiNiAAN CU MARCiAAN , ,dat de jaargelden,

door de Keizers uit hunne inkomden voor de Ker-

ken beftemd, geregeld betaald zullen worden (§);

Iii het jaar 470 verboden de Keizers led en an-

THE*

(*) Can. 25. Tem. II. pag. 613. hard.

(f) /. 20. C. de EpiSC. et derie,

(§) Libr. I. Cod. tit. z. de S. S. Eccle/ïis l. 12.

Vergelijk /. 13.
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THEMius (*) alle vervreemdici^ van Kerkelijke goe- III

deren, gefteld ook, dat alle de Geestelijken eener ^J?^i^

Kerk eenparig daar in bewilligden ; bijzonder be- Hoofdft,

hooren hier toe verfcheidene Wetten van Keizer "^ C. G.

jusTiNiAAN, onder welke de volgende van het jaar
toj"^ J^jJ

530 merkwaardig is (f). Dewijl het toenmaals "j.

dikwijls gebeurde, dat in uiterfte willen onze Heere.

jESus CHRISTUS tot iinive'feeku erfgenaam werd

benoemd, of ook voor erfgenaam veor de helft enz.

zonder nader eenige Kc' k < f Bedehuis bijzon^^er te

beftemmen; verklaarde de Keizer, dat in zulken ge-

valle de Kerk der flad of plaats waar zich de erf-

later bevond , als erfgename moet worden aange-

zien, en dit derzelver Rentmeesters voor derzelver

rechten te zorgen hebben ; behalven meer andere

bijzonderheden. In eene wet van het jaar 541 (§)
leide de Keizer den grond tot het naderhand zoo-

genoemde Patronaat - rec'it , ééne der fterkfte aan-

moedigingen tot het ftichten van nieuwe Kerken en

aanwijzingen van nodige fondzen voor dezelve.

JUSTINIANUS vergunde naamJijk , dat , als iemand

een Kapel wilde ftichten , en daar in of zelf, of ook

zijne erfgenamen. Geestelijken wilde aanflellen, dat

deze, indien 'er voor hunne inkomden gezorgd en

zij het waardig waren , gewijd konden worden.

Deze wet herhaalde hij , in het jaar 555 (*) , met

de

(*)/. r. /. 14.

(t) /. 27. CocL de. S. S. Ecclefiastfc,

(§) Novell. Conftit. 123. Cap. 18.

(*) Novell. Conjiit, $7, Cap. a.
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III de nadere bepaling, dat de fticliter ecner Kerk nief

'yti^
regelrecht het recht van aanftelling zal hebben,

Hoüidfl. i^^^r zijne benoemde Geestelijken aan den Disfchop

na C. C. ter onderzoeking zal voordragen.

iot'^ 62-i ^^^ ^'^^^ Westen, bijzonder in het Frankifcke Rvlk

^

gebeurde het nogthans niet zelden , dat de Vorften
Inbrcu-

aanfpraak maakten op Geestelijke of Kerkelijke goe-

Kerkelij- deren, welke zij zich zelven nu en dan aanmatig-

ke.t;Ojde- den. Maar, als wij gregorius van Tours geloo-

flraft''* '^^^f zullen de daaders doorgaands van God , op

eene zichtbare wijze, geftraft zijn geworden; het-

welk zelfs eene hoofdbedoeling is van zijne verhaa-

len , aan te toonen , hoe ongelukkig allen geworden

zijn , die de Geestelijkheid en de Kerken op de eene

of andere wijze mishandeld hadden; een voorbeeld

daar van is Koning charibert van Parys^ 'm het

midden der Vide eeuw , die , een goed aan de Kerk

van den Heilige maarten behoorende
, genaast heb-

bende , zulks met de dood zal hebben bekocht. Welk
verhaal gregorius (*) dus befluit: „Hoort dit, gij

„ allen , die de magt m handen hebt ! Bekleedt anderen

„ zoo , dat gij eenen derden niet berooft ! verrijkt

5, u met het gene de Kerk geene fchade aanbrengt!

5, want God wreekt zijne knechten te fpoodig.

„ Daarom vermaanen wij ook eiken Regeerder, die

5, dit leest, daar niet boos over te worden, want

„ wie boos wordt, erkent, dat het van hem ge-

„ zegd is. Een dergelijk gewaand wonder van den

Heilige metrias te /iix tegen childericii, den

aau-

(*) De Miraculh S. Martini L. I. C 29.
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öanzieniijkfien Heer aan het Hof van Kötiing sige* lil

BERT, zal gebeurd zijn, omtrent het jaar 566, waar
^°^J*

in deze Pleilig toonde , hve gereed hij was tot wraak Hoofdd*

tegen den genen ^ die zijn goed aantastte (*)* Niet f^a C. G*

beter ging het den Graaf gomaciiar ^ die zich j^" J^a!

meester gemaakt had van een goed der Kerk te jig^ '

de of Agatha (f). Daartegen verhieven de Gees-

telijken de milddaadige weldoeners der Kerken hemel-

hoog. In het jaar 582 flierf, 'volgends gflegqw.

Rius (§), CHloDiN , een man van fchitterende

goedheid en godzaligheid, (lerk in het geven van

aalmoefen , een vcrk^vikker der armen , een overvloe-

dig verrijker der Kerken^ en een onderhouder der

Geestelijken^ Dikwijls leide hij nieuwe landgoede*

ren, en op dezelven wijnbergen en huizen, aan; al-

waar hij de Bisfchoppen onthaalde, die geringer in-<

komrien hadden , en onder welken hij , ten laatftcn ^

alles, wat daar gevonden werd, huizen, akkers,

gereedfchappen , daar toe behoorende landlieden en

dienaren uitdeelde j zeggende: „ Dit alles zal aart

^, de Kerk gefchonken zijn, opdat de armen, als

„ zij daar door verkwikt worden , voor mij verge*

9i Ww^ .van zonden van God verwerven. " Doch ^

behalven dit één en ander zorgde de Geestelijkheid

ook door Kerkelijke Wetten voor de Kerkelijke goe-

deren. Hier toe behoort de Kerkregel van de

tweede algemeene Kerkvergadering te Tours ^ in het

jaaf

(*) GREGOR. Tur. de Gloria Confesfor, Cap. 71,

(t) I<i' ^e Gloria Martyr. Libr. I. Cap, 7^
(^§_) Hiit. Franc, Libr. VI. Cap. 20.

X. Deel. K
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III: j9ar;;567(*), dat
^
'wanneer iemand de liggend^

BOEX gronden en andere bezittingen eener Kerk en Gees-

Hoofdft. telijken , of van eenen Abt öf Klooster , gou a.anval-

na C. G. len, hem vooreerst een Ouderling der Kerk zal af-,

J^^^
^^^* manen , en. als dit zonder gevolg is, dat alle de.

, Broeders^ ( vvaarfchijnlijk de gezamenlijke Bisfchop-

pen des lands , ) hetzelfde fchriftelijk zullen doen.

Maar zou ook de derde vermaning uiets baten , dan

zullen, zij gemeenfchappelijk met de overige Geeste-

lijkheid, en de Abten;, tegen zulken moordenaar der

armen, den io8,(i(?9;) Pfalm oplezen j opdat hem

de vloeken treffen, gelijk judas, die,«voor de beurs

bezorgd, den armen hun onderhoud onttrok; en

opdat de gene, die, met verachting van God, de

Kerk, en de Bisfchoppen, (^Pontifices ^.') zich ver-

ftout, zoodanige inbreuk te doen, njet. alleen i uit de

Kerkelijke Gcmeönfchttp uitgefloten , maèr ook met"

banvloeken beladen, ilerve. -,

Giften en ' Met cén woord , de Bisfchoppep::befchouvvde§

tienden, hunne, inkomlten. ep goederen,- als' ^behdorende: t<tt

de; ziiak van .Go.di, Tegelijk: zij als, .zoodanig" reeds ze-

dcrt een' geruiracn tijd-alle hunne' belangen befchomvd

hadden. Zoo.wrÖrdende dc^iweeck Kerkvergadering

i^ttn'.i^f^co»',' iabhet.jaar. 5^5 CtD? ; omtrent de gj^

ven f
welke dé Gliristcnen van ouds vrijwillig in\de

Godsdienftige vergaderingen dceden-, dat.,, iiademaai

eeiiige Christenen '^^t .g.ebocl,\Goch daar 'm overiredes

tadden, dat zij geen offer brachten op het Heilig

(t) Can. 4. iiA^D. l. c.'pag. 46 1 ot'-ti .'^l .x.W Q^
.j.,avl JiC
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Altaar, in het vervolg alle mannen en vrouwen el- llI

ken zondag brood en wijn op den Altaar zouden ^'°y|f

leggen , opdat, zij door deze opofferingen zoo wel van Hoofdrt.

het pak hunner zonden ontheven Ji'or^ew, als ook "ïiC. G.

verdienen zonden, medegenoten te zijn van abri. *^^'^ ^^^'

en andere offerende rechtvaardigen ; maar alle onge-

hoorzamen zouden door banvloe]:en ter neder ge-

worpen worden. Vervolgends bevelen ' ilj bok dé

tienden op te brengen, opdat het gebed der' Pries-

teren den volkc vrede en heil mogt verwerven, "
•

Misfchien kan ons niets van de hebzucht en in- Boek vnn

haaligheid der Geestelijken van dezen tijd een léven-
^|^^^'^^"

'^
_

-' - Nus over
diger begrip geven, dan het werk van salvianijs,- deriiV-

van wien wij eene verdediging van het Christen- domraeu

dom gemeld hebben (*), hetwelk hij, volgends de» jeüjiign.

gewonen titel, fchrecf, tegen de gierigheid^ {^ad

verfus avaritiam Libri quntuor ,^ maar hetv^^elk veel-

eer verdiende genoemd te worden voor de gierigheid^

(^pro avaritia) (f). In de Handfchriften draagE

het een' anderen tijtel: Timothei ad Eccleftam Ca^

iholicam LL. IV". omdat salvianus het opgefteld

heeft , als eenen Brief aan de KathoUjke Kerk ; om
zich zeiven, als Schrijver, nog meer te verbergen,

haalt hij het in zijn ander werk (§) aan als den

arbeid van iemand anders, maar in eenen bijzonde-

reii

(*) Zie V Beel, Bladz. 69.

(t) ERNESTi Progr. de avaritia Ecclcfiastica Opusc.

TJjeol. pag. 559. De gewoone tijtel is van gennadiüs

de Viris Illuftr. Cap. 67.

( § ) Z)^ Cnbernatifine Dei iJhr. IV. pir:g, 54.

Ka
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III ren Brief (*), ontvouwt hij zijne oogmerl^en mét

BOEK hetzelve omftandig. Zijne hoofdbedoeling met het-

Hoofdft. zelve is , te bewijzen , dat aan de Kerken , de Gees-

na C. G. telijken en de Kloosters, en midsdien aan God zel-

^^j"" t^ ven , veel te weinig gefchonken wordt, daar dit

I toch het gemaklijklle rantzoen of losgeld voor de

zonden is; waaromtrent hij onder anderen dit voor-

fchrift geeft: „ Schat dus op het zorgvuldigfle de

„ verfchillende zonden, welke gij begaan hebt! Zie

„ toe , wat gij voor leugens , voor vloeken , en

„ meineed, voor nalatigheden van gedachten, voor

,, onreiuheden der woorden , voor alle begeerten

5^ van eenen boozen wil fchuldig zijt. Voeg hier

„ eindelijk bij , wanneer 'er iet van die dingen bin-

5, nen uw geweten is , waar van de Apostel fpreekt

,

3, overfpel , hoererij , onreiiiigheid , brasferij en

„ dergelijken. Hebt gij alle zonden lamen opge-

„ teld , zoo overweeg den prijs van elke in het

„ bijzonder! En vervolgends begeer ik niet, dat

5} gij God voor uwe zonden alles geven zult, wat

y, gij hebt; geef hem alleen, wat gij fchuldig zijt,

„ indien gij anders uwe fchuld fchatten kunt!''"

Daar nu , zegt hij elders , niemand van zijne zalig-

heid zoo volkomen verzekerd kan zijn : „ waarom

„ Rreeft dan niet ieder een met alle krachten van zij-

„ ne bezitting, (ioiis fuhftantU fuas vhibns ^') daar

„ naar, dat hij ten minften door de opöflering dcr-

„ zelve in den dood , zich van alle zondenfchuld

„ zijns levens vrijkoope ? **
( ui vel mortis devo*

(*) ^i''"-''^'
l'^' ^^ Salmhim fag 184-189.

1
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iione redimat , quidquid vit£ ojfeiffione contraxit, ) III

Deze voor de Geestelijken en Monniken zoo voor- ^°^!^

deelige Zedenleer, welke van niemand zoo nadruk- Hoofdft.

lijk in gefclirift is ingefcherpt, als van salvianus, "a C. G.

bleef fteeds de overvloejende bron van rijkdommen }^^ ^J
*

voor dezelven. De rijkdommen gaven, inzonderheid—

—

ïian de Bisfchoppen , aanzien , en gelijk zij reeds on- ^^^'^'

der de Romeinfche Heerfchappij veel aan het Hof^-^rden

verkeerden, en liunncn invloed oefenden, zoo nam l^ijksftan-

deze invloed meer toe, doordien zij op hnnne Ker-

kelijke Landdagen, (dit werden thans hunne Kerk-

vergaderingen ,) niet alleen voor zich zelven en hunne

ambtgenooten , maar ook voor de Christenen in het

gemeen , wetten opbelden en voorfchreven , welke

zij alleen daarom van de Keizers lieten bevestigen,

opdat zij in derzelver geheele Rijk zouden gelden.

De Z>z//V/c,^i? Vorflen vonden dit ligchaam van Geeste-

lijken , reeds onderling vast verbonden , en oordeelden

het nodig, ter (laving van hunne magt, en beves-

tiging van hunne overwinningen, derzelver invloed

tot hunne oogmerken te moeten gebruiken, gelijk

zij, in de daad, deeden, gebruikende hen tot hunne

gevolmagtigden bij het fluiten van verdragen en ver-

bonden, gelijk wij daar van in het jaar A87 een

voorbeeld vinden , in een verdrag tusfchen de beide

Frankifche Koningen guntram en childebert,

door bemiddeling van hunne Bisfchoppen en Groo-

ten, (^mediantibus facerdotihus atque procerihus ^')

gefloten ( * ). Zij verfcheenen ook al vroeg op het

Veld

(*) In BAL UZ. Capitull. regg. Franc, Tov,u \. p. ii,

K3
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in Veld van Mars, (^Campus Martius ^ KalendcQ Mar-
BOKU tue ^^ dat is op de oude Frankifche Landdagen,

Hoofdfl §^^y^^ ^^J t^^^"s ingericht waren. Vervolgends ko-

na C. G. men gemengde vergaderingen voor, wier grondaan-
jaar 476.

^ ^^ Kerkelijk was, maar welke de Koninjren met
tot 622 ö .' 7 .j

»,. hunne Grooten en Leenmannen mede bijwoonden,

om de daar op gemaakte Kerkelijke Wetten te be-

"krachtigen, en met Burgerlijke te vermeerderen. De

eerlle van deze natuur, zoo veel wij weten, is de

vijfde Parysfche Kerkvergadering van het jaar

6^5 (*)• 1^2ze zou men in de daad als cene foort

van Rijksdag kunnen aanzien, maar de Koning

«elf noemt ze , bij flot , Synodale Concilhnn , cene

Kerkvergadering. Langs dezen weg klommen de

Bisfchoppen allengs in de Duitfchc Landen en Rij-

\ ken tot de waardigheid van Rijksflanden. Doch

,

hoe het zij, zij werden thans algemeen ais rcgeerers

der Kerk aangezien. Deze Kerkelijke Regeering of

Hiërarchie^ die eerst ariflocratisch was, van de ge-

zamenlijke Bisfchoppen , fchcen allengs in ecne Oli-

garchie der vier Patriarchen over te gaan. Aan

eene Monarchale regeering had nog niemand, naar

het fcheen, gedacht. Evenwel doelde daar' reeds

zedcrt een' gcruimen tijd het ontwerp der Bisfchop-

pen van Rome op, hetwelk zij met allerhande po-

gingen en den grootflen ijver hebben voortgezet,

tot zij eindelijk in de Westerfche Kerk hun oog-

merk bereikten.

(*) Ap. nALUz. /. c. pag. 21, et in act. Xoncih

Hard. Tonu lil. pag. 551.
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Ondertusfcheii bleef men over liet geheel in de V III

en Vide eeiiW nog bij de oude-tijtels, en derzelver ^'9^J^

gelijkvormigheid voor de Geestelijkheid. De oude Hoofdft.

algemeene naam van Papa ^ Vader, werd nog aan "^ C. G.

de Bisfchoppen bij aanhoudendheid gegeven. On- ^^^^ J^„|

dertusfchen fchijnt' de Bisfchop ennodius , een

kruipend vlijer van den Bisfchop van Rome , om- !^!J'-^!^'^^^

trent het begin der Vide eeuw, de eerftc geweest te pen.

zijn (*), die aan deze Bisfchoppen, uitO uitend bo-

ven anderen, den naam geeft van Papa^ of Domi"

mts Papa. Doch hij werd daar in alleen van cas-

STODORus nagevolgd; hoewel ook op de Kerkver-

gaderingen te Rome in de jaren 501 en 502 de Bis-

fchoppen aldaar Papa^ ApostoJiccc feclis praeftil ^ eii

de overige Bisfchoppen Sacerdotes of Episcopi hee-

tén (f). jusTiNiANUs noemt wel, in eene Wet
van het Jaar 541 , dezen Bisfchop den allerhetUgfte'ti-

Vader ^ (^Papa^^ van het oude Rome ^ maar alleen

om den rang van eiken der vijf Patriarchen aan te

duiden, die overigens elkander in rechten gelijk wa-

ren. In het jaar 5^5^ wordt een Bisfchop vanZ?/.*?.

dunum, als Voorzitter van de tweede Kerkvergade-

ring te Macon , Episcopiis Patri'drcha genoemd (§).

Terwijl justinianus in zijne Wetten zoo wel den

Bisfchop van Konflantimpoïen epifanius den Hel-

ligften en Zaïigjien Aardshhfchop der KoningUjkeflad

en

(*) ENNOD. Lihr. IV. Epht. I. Tom. I. Opp. pag.

857. ed. Sirmond,.

( t ) HARD. /. c. Concil. pa^,. g6j , 97 6,

(§) HARD. /. c. To;n. IH. pr.g. 459.

K4.
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III en Oecumenifchen , Calgemeenen ,) Patriarch noemt (*),

^J?^!^ als ook den Bisfchpp van Rame, joannes, met

Hoofdft. <^<^'i naam van Heiligften Aardsbisfchop der eerwaar*

n^ C. G. ^(gg Jlad Rome en Patriarch , aanfpreekt (f) , geeft

tot 6^2* ^^"^^ ^'^^^^ zelven aldaar in eenen Brief aan den Kei-

•p-—— zer alleen den Tijtel: Bisfchop van Rome ^ en in

de voorgaande Wet wordt hij van den Keizer alleen

Sanctisf, Papa veieris Romce genoemd. Maar een

klein MetropoUtaan van Larisfa ^ fielt boven zijnen

Brief aan den Roomfchen Bisfchop bonifacius in

het jaar 53 1 dit opfchrift : Domino meo fancto ,

ac per omni'a heatisfimo ^ et revera venerando Patri

Patrum ^ imiverfali Pairiarcha (§), en zoo om-

trent noemen hem andere Bisfchoppen in hunne

Brieven , alleen met weglating van het woord univeri.

fcili. Nog is aan te merken , dat de Tijtel van

^ardsbisfchop en Patriarch verwisfeld wordt, tot

dat de eersrgemelde eigen w-erd aan de Metropolitan

fjen. De naam van Exarchen , dien de drie groote

IS'IetropoUtanen van Efeze^ Heraclea in Thraci'é, en

Cdsfarea in Pontus gevoerd hadden , biccf nog in

wezen , maar had alle kracht verloren, nadat dg

Patriarch van Konflantinopolen hun hunne voor»-

ïiaamCle voorrechten onttrokken had.

paniar- Bij de vijf Patriarchen^ welke de Kerk, in het

chcn van midden der Vde eeuw, had, kwam, honderd jaren

la-

C*) Cud. Libr, I. Cap. i. de Summa Triuit. L 7,

N<jveU. 7. Novell. 16.

([f) /. 8. Qod. de Summa Trinit.

(§) HARD. Act. Coucil. Tq;u. II. pag. uu.
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bter, eenigermate een zesde, de Bisfchop van JtiS' III

tiniana Prima of PravaJis , in de provintie van dien ^^''

naam , die tot het Oosterscli lUyricum , thans /ilba' HoofdfT.

ni'é , behoorde , gelegen , zijnde de geboorteftad van "^ C. G.

Keizer jüstinianus. . Deze Keizer bepaalt dit in
\^^ ^^j'

eene Wet aan den Bisfchop dezer flad , catillia-

KUS C*)i en bevestigde het vervolgends in eene an- I^stimana

Pruna en
dere (f), niet de nadere bcpahng, dat gemelde Sekuci^

Aardsbhfchop van eene bijzondere Kerkvergadering

zal ingewijd worden, en vollvomen in de hem on-

dergefchikte landen den post zal bekleeden, als de

Apostulifcbe Stoel van Rome , volgends de vastdel-

ling van den Heiligen Vader, QPapa^^ vigilius.

Maar deze nieuwe Patriarch^ die alleen zijnen oor-

fprong had, in de genegenheid des Keizers voor

zijne geboorteplaats, fchijnt fpoedig weder dit gezag

verloren te hebben,

Oosterfche Schrijvers van laater eeuwen maken

ook gewag van eenen Patriarch van Seleucia^ en

de ('aar tegen over aan den Tigris gelegene flad

Cteffon (5), alwaar in de daad de voornaamfte

Bisfchop der Perjiffhe Christenen, of hun Metro'

politaan bij de Grieken ook Aardsbisfchop genoemd,

reeds in het midden der IVde eeuw zijnen zetel had.

Nu is het geheel niet onwaarfchijnlijk , dat de Pa-

triarch van Anüöchi'è geduld hebbe, dat de Chris-

tenen in Perft'é ^ onder dezen Bisfchop, als hunnen

Primas of Primaat geftaan hebben , maar dat hij de

rech^

(*) Nov. II, (f) Nov. 131. Cnp. 3.

(§) ASSEMANI Bibl, Oriënt, T. I. p, 5)13.

K5
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ni rechten van Patriarch zon bezeten hébben, heeft

BOEK geenen grond in de GefchicdeniSé - ^^-i *^'*'

HoofdfT:. Merkwaardig is, in dit Tijdperk'^ de twist ovef

na C. G. tien Tijtel van algemeeuen , (Oecumenïfchen ^') Bis-

t
i{^*/c/zö/), well?en GKEGORius de Groote ^ Bisfchop van

. RóifW'^ zoo euvel nam in joannes Jejmator ^ of

Twist
f]gf^ Vaster^ Patriarch van Konflantinopolen. 'H ö/-

Tiitel van t5?/UÊv>? , was de benaming van het Romeinfche Rijk

,

algemee- gelijk x«3-öA*>tor, (^KathoUjk,^ gebruikt werd van

fdiop"^
het geen door het geheele Rijk verfpreid was ; in

dien zin wordt het eerst in den Brief vün de Kerk

van Smyrna ( * ) , het woord Katholijk van de

Christen -Kerk gebruikt, omdat zij zich reeds in

alle de Wingewesten des Rijks gevestigd had. Men
flelde dezen naam vervolgends tegen over de Ket-

terfchc aanhangen, die in dC' ééne of andere Pro-

vincie opkwamen , dus kreeg dit woord Katholijk

de betekenis van Rechtzinnig, — Gelijk 'er onder

de Staatsbedienden in het Rijk één was, xat^oAiKo^

geheeten», die de aJgemeene inkomften van eenen of

anderen Kreits befluurdc , zoo noemden ook de

Grieken^ ten tijde van procopius (f), den Bis-

fchop der Christenen in Perfarmeni'é ^ die het op-

perst opzicht had over alle de Christen Gemeenten

aldaar, x«-9'oA<x,or , welken tijtel nog tot op de

nieuwfte tijden verfcheidene Oosterfche Kerkvoogden

hebben blijven voeren. Bijna even eens is het met

het woord oiKHfAiviKog , hetwelk men door het La-

tijn-

(*) Bij EUSEB. Hist. Ecdes. IV. 15.

Ct) i?f bello Perf. II. 25.
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tijnfche Univerfalis uitdrukte. Een ConcUium Occu- m
menicitm, is eene Kerkvergadering, tot welke Bis- ^'^^^

fchoppen uit het gehcele Rijk genodigd werden, HoofdfF.

fchoon 'er geen vierde gedeelte verfcheen , en wier "^ C. G.

beduiten het geheelc Rijk door werden aangenomen i^l^ f^^*^ > o tot 623.
en golden. Deze naam van algemeene Kcrkvergade- ——

—

ring wordt het eerst gevonden in de Handelingen en

Brieven der Kerkvergadering te Chalcedon^ en kort

daar na gaf gelasius van Cyzimm ( * ) denzelven

ook aan de Kerkvergadering van Nice'é.

Te Chalcedon werd ook eerst, niet door de ver-

gaderde Bisfchoppen, maar door eenen verdrevenen

Ouderling , twee Kerkedienaren , en nog eenen Chris-

ten van Alexandrië , in eenen Brief aan den Room-

fchen Bisfchop leo (f), aan dezen de naam van Oecii-

menifchen of algemeenen Aardshisfchop en Patriarch

van het Groote Rome gegeven. Men kan eigenlijk
'

dus niet zeggen, dat de Kerkvergadering zelve dit

gedaan hebbe. Ondertusfchen kon deze naam aan

eiken Patriarch gegeven worden , als zijndt de al-

gemeene Opziener van zijn Patriarchaal Gebied,

Ondertusfchen vindt men tot in de Vide eeuw geen

fpoor, dat dezelve aan den Patriarch van Konftanti-

iiopolen gegeven is, en zoo veel men weet, is hij

aan gecne andere Patriarchen dan aan dien van Ro"

me en Konftantinopolen gegeven geworden, omdat

deze de beide Hoofdfteden van het Rijk waren, en

deze Kerkvoogden het Voorzitterfchap bekleedden,

op

(*) Volum, Act, Concil. Nican. T. I. Hard. p. 345. .

(f) Act. Concil. Chalced. l. c. p. 321 » 325, 332» 33^.
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IH op de algemeene Kerkvergaderingen. In liet jaar

POEK ri8 komt deze tijtel het eerst van den Patriarch
X 11

Hoofdfl. ^^" Koriftantimpokn voor , op de Kerkvergadering

na C. G. van Konftant'mopolen , hem gegeven in het opfchrift

Jïi"f 47° yjin eenen Brief van de Geesteliikheid en Monniken
tor 622.

r» van AntVóchie (*), en van de Kerkvergadering zel-

ve (f). In ecnc andere Kerkvergadering aldaar, in

het jaar 536 , wordt de Patriarch menas ook alge'

meen Aardsbisfchop en Patriarch genoemd (§).

Doch tevens noemden veifcheidene Abten en Mon-

niken den Roomfchen Bisfciiop agapetus ook

^ardshisfchop van het Oude Rome en algemeenen

Patriarch (**) , en eene menigte Bisfchoppen gaven

hem in het hoofd v^an hunnen Brief den Tijtel: F'a-

der der Faderen , Aardshisfchop der Romeinen , en

Patriarch (ff). Om dezen tijd, dat is, zedert het

jaar 533, verfchijnen de Patriarchen van Konflan-

tinopolen met dezen eernaam dikwijls in de Wetten

van JUSTINIANUS C5§).

Het moet derhalven vreemd voorkomen, dat jo^

ANNES , Bisfchop van Konftantinopolen , door de

Bisfchoppen van Rome ^ wegens het gebruik van de-

zen Tijtel zoo hevig befchuldigd is geworden. Deze

JOANNES, uit Kappadoci'è geboortig, oefende eerst

een

(*) Act. Concif. Conflantin. T. III. Hard. p. 1317.

• (t) /. c. pag. 1321.

(§) l' c. pag. 1236, 124S, 1260, 1268.

(**) /. c. p. r203. (ff) /. c. p. 121 j.

(^§) ^' 7' ^0^' ^^ Sumtn. Trin. l. 34. Cod, de Episc.

aifdientia Nov. 3 j 5> 7 » lö, 42, 67, 79.
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eerst een handwerk, maar werd naderhand Diakon i\l

bij de Groote Kerk te Konftantinopolen (*). Hij
^•^^'^

leefde zoo llreng, en vastte zoo menigvuldig, dut t|oü{j}(|,

hij daar van den naam van den Vaster kreeg, j; C. G.

C v>?fsfi»js- , J^n^nator ) .(^\^. Toen men hem 'm^'''J'^J^'

het jaar 585 of 586 tot het Bisdom van Konflanti^_—
fiopolen wilde verheffen, zocht hij het, hoewel ver-

geefs, met de vlucht te ontgann. De Roomfche

Bisfchop GREGORius de Groote prees hem in het

eerst daarom, en beval zich aan zijne Gebederf

aan (§); en erkende zijne godzaligheid en nederig-

heid (**). Maar naderhand, toen inj met hem irr

twist geraakt was, befchuldifft'e hij hem van ver-

waanden hoogmoed en huichelarij (ff). Evenwel

noemt hij hem, na zijn dood, den Heiligften Bis-

fchop (§§). Doch des te meer hebben de Griekeir

hem geprezen en ook onder de Htiligen van hunne

Kerk geplaatst. De Patriarch sofronius van jFe-

rufaïein noemt hem bij fotius (***}^ eene woon-

ftede der deugden. Om jegens de armen recht

milddadig te zijn (ttt)» leende hij geld van Keizer

MAURITIUS tegen een Handfchrift, waar bij hij zijn

vermogen te pand (lelde. Na zijn overlijden in het

jaar 595, vond men, dat zijne nalatenfchap enket

be-

^*) THEOFAN, Chrojwgraph. pag. 213.

(f) THEOFYL. SIMOCATT. Hist. Mawit. Vil. 6.

(§)/:.!. Ep. 4. (**) L. V. Ep. 43.

(tt) Libr. V. Epht. 20. Libr. III, Epist. 53.

(5§) L. VI. Ep. 66. C**) Cod. CCXXXl. p. SB^^

(ttDlKEOFYL. SIMOC. /. f.



258 K E Pv K E L IJ K E

III beftond in eene houten bedftede, eenen, wollen dee-

noEK ije„ en eenen verfletenen mantel. De Keizer fcheur-
XII

Iloofdft. *3s to^" ^^^^ Handfchrift in (lukken , en liet deze

na C G. goederen als groote kostbaarheden in zijn Paleis

i
6""' ^^^"g^'^3 alwaar hij ten tijde van de groote vasten

«—>— in die bedftede 'fliep. joannes heeft ook eenige

fchriften nagelaten, zoo (chrijtt men hem toe eene

aanwijzing voor Boetelingen , KkoK'h^ix xai rx^ie

iTTf e^ofAoAoyaiAivoov. Een voorfchrift en verordening

-i^oor de genen ^ die hunne zonden belijden^ in de

Latijnfche Kerk libellus poenitentiaUs genoemd. Dit

is uitgegeven door p. johan biorin (*). Men

twijfelt echter fterk aan de echtheid van dit ftuk,

ten minften is hëti iniet zonder laater inlasfchingen

tot ons gekomen. Eene Predikatie , of een daar

naar gelijkend voorfchrift van dezen Patriarch voor

die genen ^ welke hunne zonden aan -eenen Leeraar

biechten- willen , ook door êiorin uitgegeven , fchijnt

een uittrekfel van het eerstgemelde te zijn. Boven-

dien vindt men nog twee Leerredenen , die aan on-

^eii' P^atricirch behooren , onder de Predikatiën van

CHRYSOSTOMUS ; ccne over de kuischheid en den

maagdelijken flaat (f) , en eene andere over de

valfche Profeeten en Leeraars (§). Nog gewaagt

isipoRUS van Hispalis (**) van een gefchrift over

het

(*^ Commcnt. Histor. de disciplina i/i admiuiftratio-

nc Sacrarnenti Poenitentiie.

(t) In Opp. Chryfost. Opnsc. Var, Tom. I. />. 808.

( § ) /. c. Tom. VI. pag. 396.

(*) Be SS. Eccles. Cap. 26.
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het Sacrament des {)Qops ^ t^ooi joanin[B§,^^^; Fa^:^ llI

/^r opgeftdd. 5 rr\ 1 tr , vh'v ..-<"• ^f*
Deze Patriarch joannes ^e Faster nu hield ; in pioofdd.

het jaar ^?>7 , onder de regeering van tiberius U, "^ C. G.

eene vergadering van OQst^rfch Bisfchoppen , te \^^ ^^a!

Konftantinopokn , op welke gregorius , Patru.rch ^ *-

xw. Anti'óchi'éy diQ over zekere misdrijven befchul-

digd was, werd vrijgefproken (*}. In deze verga-

dering bekleedde joannes het ambt van Voorzitter,

en bediende zich, zoo als zijne voorzaten gedaan

hadden, in alle de fchriftcji en Hukken dezer verga-

dering ,, van den Tijtel \2a\Oecum.emfchen Patriarch,

Dit nam de toenmalige Bisfehop van Rome y, pela-

Giüs 11^ zoo kwalijk, dat hij (f) alles, war op

dezi: Synode gQhfimA was,, wegens dezen zoo
,

/«oo-

den Jrotfchen. naam y (^nefan^dum, eJationis vocahti'_

lurn^^ vdoor eenen bijzonderen Brief," voor nietig

verklaarde, en dQn^/^frdsdiaken^'dkn hij^ls a^'r^

zaakgelastigden aan, liet Keizerlijke Hof, (ad vesti-

gia • Dominorufii y^ naa Konjiantinopolen gezonden

had ,' verbood , het Avondmaa^^ mtt dtw Patriarch

aldaar te houden, baroniüs heeft eenen Brief van

EELAGiüs over dit onderwerp in zijne Jaarboeken

ingevoegd, maar reeds lang is de onechtheid van

dezen Brief- bewezen. Daar de Patriarchen vzn

Konftarttinopoleii te voorert)reeds dezen tijtel voerden^

kan de.jefien, waarom pela^cxus 'er thans eerst

tegen opkwam, gecne andere geweest zijn , .^dan-da^-

i^vo ^jrl ")./['•'. "'r.,/ öene

(*) evAGRius Hist. Eccles. Z. VI. C. 7,

(t) GRLG. de Groo-.e L. V. Ep. i%, 7. 11. jp. 74^^
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III eene Kerkvergaderitig, die over eenen Patriarch
BOEK oordeelde , te veel 1 uilier op den Patriarch joan-*

Hoofdn. T^F'S verfpreidde, hetwelk de ijverzucht van den

na C. G. Roomfchen Bisfchop gaande maakte.

tot
%'^' JOANNES bleef evenwel, tot zijne dood toe, in

-
'

- '- het jaar 590, dezen eernaam voeren, waarom gre-

GORius, de Opvolger van pelagius , hetn de he-

vigfte beflraflingen deed in eenen Brief (*), welken

hij aan zijnen afgevaardigden , (^Responfalis ,^ te'

Konflantinopolen ^ sabinianus, zond, met last om
hem dien te overhandigen. Hij verweet hem , dat

hij, door dezen dwaazen en trotfchen naam, toon-

de , met verachting van alle zijne Broederen , alken

Bisfchop te willen genoemd zijn. De Kerkvergade-

ring van Chalcedon had wel de Bisfchoppen des

/ipoitolifchert Stoels te Rome algemeen genoemd >

maar niemand van hen had dezen verwaanden naarn^

aangenomen. Bij flot vermaant hij hefn , zich niet

verder eenen algemeenen Fader in de JVereld ^ (Ge-

fieralis Papa in nmndo ^ te laten noemen , opdat

hij zich geen zwaarder oordeel op den Iials haule*

Hij fchreef tevens aan zijnen Diahen , dat hij

zich verwonderde , hóe deze had kunnen toelaten ^

dat de Keizer listig bepraat was gemorden, om hem

GREGORlus fchriftelijk tot vrede met A^xi Patriarch

te vermanen, alzoo in dezen ftrafharen tijtel te

hewiUigen niet minder zou zijn , dan het Geloof te

verzaken.

Tevens fchreef hij over hetzelfde onderwerp aan

deij

O /. c. p. 7^^-7^^-
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den Keizer mauricius (), dat de ergernis over ni

dezen tijtel algemeen was; hij gregoriüs was een '^^'^"^

knecht van alle Priesters^ zoo ver zij Priesterlijk Hoofdfl.

leefden. Nog fchreef hij aan de Keizerin konstan- na C. G.

TIA, bij welke hij cenigerraate klaagde, dat de Kei-
J^J'^ ^^2]

zer hem aangefclireven had , om zicli vredelievend

te betoonen jegens den Patriarch joannes (t>

Na de dood van joannes, in het jaar 590, ging

deszelfs opvolger cyriacus voort, den eernaara

Oecumeniich te gebruiken. Ook bij dezen drong

GREGORius , hoewel niet met de voorige hevigheid

,

aan , om dien ftrafharen en ergerlijken naam niet lan-

ger te gebruiken (§). Naardien Keizer mauricius

hem herhaalde keeren liet veraianen, om de afge-

vaardigden van CYRIACUS wel te ontvangen, verde-

digde zich GREGORIUS in eenen anderen Brief aan

gemelden Keizer (**). De Keizer had hem onder

anderen bevolen , om geene ergernis tusfchen hen te

verwekken, over eenen nietsheduidenden ^ (Jrivoluni)

naam. Maar gregorius merkte aan, dat dezelve

ligt fchadelijk konden worden. Als de Antichrist

zichzelven God zal noemen, zal het ook zulk een

naam zijn, maar toch heel fchadelijk. Wie een al-

gemeen Priester genoemd wil worden, die is een

voorloper van den Antichrist^ omdat hij zich bo-

ven alle Priesters verheft, gelijk de Antichrist bo-

ven alle menfcben.

gre-

(*) /. f. Eb. 20. p. 747. (f) /. c. Ep. 21. p. 750.

(§) L. Vil. Ep. 4,5. p. 850 Ep. 31. p. 878. L.

XIII. Ei>. 40./.. 1246. (**) L. Yll.Ep. 33. ^.S8i.

X. Deel. L
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in GREGORius fchreef insgelijks ann de Patriarchen

BOEK van Alexnndri'é en Antiöchi'é. om hen te^en den
XII

Hoofdd. Patriarch joannes op te zetten, van welks Dut-

na C. G. velfche aanmatiging , ( diabolica ufurpatio , ) hij

J^J''
^~^' hun bericht gaf (). Hij daagde echter bij hen

u niet volkomen naar wensch. anastasius. Patri-

arch van Antiüchïè , vermaande hem , niet toe te

laten, dat de booze geest, zonder oorzaak, de zie-

len zou kunnen ziften, en poogde hem, met 's Kei-

zers woorden, zachter gevoelens in te boezemen.

GREGORIUS daartegen, wilde hem, in zijn ant-

woord (t), beduiden, dat deze zaak op eene ver-

valfching van het geloof zou uitlopen, eulogius ,

Patriarch van Alexandrië ^ liet hem lang op ant-

v^^oord wachten ( S ) 9 en toen hij hem eindelijk

fchreèf , dat" hij den Patriarch van Konftantinopolen

dien trotfchen naam niet wilde geven , gelijk gre-

coRius bevolen had, en integendeel dezen den aigs*

meenen Vader, (^univerfaJis Papa,") noemde, mis-

haagde hij door dit laag kruipen aan gregorius,

die hem weder fclircef (**), dat hij het woord be-

velen toch niet weder moest laten hooren, alzoo hij

al té wel wist, dat zij beiden flechts Broeders wa-

ren, ja dat EULOGIUS -in zeden zijn Vader was,

even min moest hij hem, in het vervolg, aJgemee-

nen Vader noemen , naardien gregorius zijne eer

enkel in de eer zijner Broederen en der algemeene

Kerk zocht. On-

C*) Ubr. V. Ep. 43. L. VII. Ep. 34.

(f) /.. VII. Ep. 27- (5;) L. VI. £/>. 60.

(**) Libr. Vill. Epist. 30.
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Ondertusfchen fchijnt de Alexnndryiifche Patri- in

arch de ware bedoeling van den Roomfchen Bis- ^^^*

fchop wel getroffen te hebben. Te weten , dat deze Hoofdfï.

eigenlijk naarijverig was, over d^m. Patriarch van na C. G.

Konftantinopolen , immers terwijl zij met alle drift
j^J'" ^^^

alle heerfchappij in de Kerk fcheenen tegen te gaan, »

waren deze Bisfchoppen 'er (leeds op uit, om de

Kerk van Kome^ als het hoofd der Kerk, in naam

van den Apostel petrus, te verheffen; zoo fchrijft

GREGORius de Groote, aan eenen Bisfchop van iSv-

racufen ( * ) , dat niemand kan twijfelen , dat

de Kerk van Konflantinopolen aan de Roomfche

onderworpen is, als ook, dat aan deze alle Bis*

fchoppen onderworpen zijn ( f ) , ja zelfs , aan de

Macedonifche en Griekfche Bisfchoppen, dat geene

Synodale Plandelingen , zonder het gezag en toeflem-

ming van den ApostoUfchen Stoel eenige kracht heb-

ben,

BARONius (§), en op zijn voetfpoor andere

Schrijvers van zijne Kerk, hebben gefchreven , dat,

eindelijk, de opvolger van gregorius , konifa-

Cius III. van den Keizer fokas verkregen heeft

,

dat voortaan de Bisfchop van Rome alleen Oecume-

nisch of algemeen zoo heeten , waar toe men zich

op ANASTASius (**) en PAULUS Diaconus (ff) be-

roept ;

(*) Libr. IX. Epist. 12. pag. 940.

(t) Libr. IX. Epiu. 59.

(§) Ann. ad ann. 606. n. 2. pag. 225.

(•*) Lib. Pontipc. in Bonifnc. III. p. 237.

iW) De Cest, Langgbard. L. IV. C. 37.

L a
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ÏII roept; maar deze beide Schrijvers noemen het woord
BOEK van Oecumenifche Patriarch geheel niet. Ondcrtus-

Hoofdft. fchen hebben de Proteflanten dit geern overgeno-

na C. G. men , en op dien grond gemeend , dat men de

tot ^i-^' S^^^^^^^^^'^^ ^^'^ ^^ Pausdom, of de Heerfchappij

-I „— van den Bisfchop van Rome, over alle Westerfche

Kerken, in deze uitfpraak van fokas, een Dwinge-

land, in het jaar 606, (lellen kon. De waarheid

der zaak is deze. Reeds vroeg had de Roomfche

Kerk de eerstheid van rang, onder de overige Ge-

meenten, niet omdat zij de Stoel was van den Apos-

tel PETRUS, gelijk hare Bisfchoppen beweerden,

maar omdat Rome de Iloofdftad des Rijks was

;

vervolgeiids was de Gemeente van Niemv-Rome,

of Konflantimpolen, haar volkomen gelijk gefield,

ja deze begon reeds , gelijk door Keizer justiniaam

wcrklijk gefchiedde ( * ) , als de eerfte aangemerkt te

worden; maar fokas verlloord op den Patriarch

van zijne Hofilad , bevestigde dien van Rome in

deszelfs oude eerstheid van rang.

• Met -dit alles bleven de Patriarchen van Konflan-

tinopoïen in het bezit eu gebruik van den tijtel Oe-

cumenifche of algemeene Patriarch volharden , die

hun van Keizers, Kerkvergaderingen, en bijzondere

Bisfchoppen is gegeven geworden; zelfs hebben zij

dien tytel beliouden, nadat het Griekfche Rijk onder

de Turken gekomen is (f).
Een

(*) /. 25. Co.'I. de SS. Eccles.

(f) Zie j, ELSNEK NieuM'fte befchrijving der Griekfcht

Christenen lil. Hoofdfl, Bladz, 52.
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Een Levensbefchrijver van, gregorius den Groo- ni

ten ( * ) verhaalt , dat deze Bisfchop , bij gelegen- ^^^^^

hcid van dezen twist , om zijne nederiglieidte'öpen- Hoofdft.

baren , het eerst voor zich en zijne navolgers den na C. G.

tijtel hebbe aangenomen van Knecht der Knechten |^" ^°'

Gods. Doch niets is zekerer, dan dat deze tijtel

voor zijnen, tijd reeds in gebruik is geweest, au- '^'^]^^^ ^^n

/- . X j . , j E^ • o Knecht
GUSTiNus (f) noemde zich reeds hpiscopus^ Servus jgj

Christi , Servorumque Christi , als ook ( § ) : EpiS' KnechtMi

copus , ferms Christi , et per ipfum fervus fervorum

ipfius. En dus meer andere Bisfchoppen. De reden

was, dewijl men eigenlijk alle foort van KerkelijkeH^

die aan den dienst van God gewijd waren , in eenen

bijzonderen zin , Dienstknechten van God , fervi

Dei noemde, allerbijzonderst werden de Heiligen

dus genoemd, daarom noemden zich de Bisfchop-

pen Knecht der Knechten Gods, gregorius de

Graote nam ook, in zijne Brieven, dezen tijtel aan,

welke eindelijk aan de Roomfche Bisfchoppen eigen

is geworden , echter met die verandering , dat zij

eich in hunne Brieven of Breves^ alleen Papa , maar

in hunne Bullen of Kerkwetten fet-vi*s fervorum Dei

tekenen.

'

X*) JoANN. T)iacon, Vita S. Grcgorii Papx L. II. C
j. (. \S'TJiv. Opp. (f) Ep. 130. T. II. p. apo.
"
X^)'£ptst.' :^12. pag. 608.

L3 DER-
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DERTIENDE HOOFDSTUK.

. Roomfche Paufen. Kerkelijke Wetten, Bïonniken*

Monniken - orden»

III Uit het één en ander, hetwelk ons, in het voor-

^S\\\ P^^'^^ Hoofdftuk ^ is voorgekomen, mag men reeds

Hoofdrt. opmakeg, hoe de Roomfche Bisfchoppen fleeds be-

na C. G. (Joelden 9. hun gezag te vej-grooten en uit te breiden,

tot 622! Ps tijdsömflandigheden dienden hun daar toe op

» Cöïje ,
bijzondere wijze. Bij den ondergang van het

Gefchie-
j^^^fQy.pQfiQ Keizerrijk, bleef hun gezag en aanzien

Room- ftan4 houden bij 4e Vorften dier Volken, die dit

fche Bis
i^jjj^ hadden omgekeerd. Toen; zij vervolgends \ve-

in dit der onder het Of^ergebied der Romeinfche Keizers

Tijdvak, yajn KonftantinopohfisAisNQXXiQXi^y moesten deze hen,

gm yedenen van ftaat, ontzicn,wegens den invloed,

welken zij, in hét Westen, hadden. Ook' wisten

de-. Patriarchen ,y2d\ Rome van de verdeeldheden der

Oosterfche Bisfphoppen zich uitmuntend te bedie-

ijec, eiv zich een© meerderheid ook bij de Oo'ster-

fche Gemeenten te verwerven. Zoo lang Ro^ne on-

der de heerfchappij der Gothifche Koningen ftond,

hadden zij de Oosterfche Keizers in hunne Brieven

Zoonen genoemd, en dezen tijtel bleven zij, als naar

gewoonte ,
gebruiken , nadat Rome weder onder de-

ze Keizers onderworpen was geworden (). Met

één woord, zij gingen onophoudelijk voort, hun

doel,

(*} /. 8. C. de Summa Trinit, etc.
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doel, de allecnhcerfching in de Kerk, te beoogen, III

en van ftap tot flap te naderen. boek

• Na de dood van simpliciüs (*), in het Jaar Hoofdft.

483 , kwam de Senaat van Rome , de Geestelijkheid^ na C. G.

en de Gemeente , in de Pieterskerk bijeen , tot ver- ^^^^
5J^'

kiezing van eenen nieuwen Bisfchop. In deze bij- .

eenkomst verfcheen de Opperflc Staatsdienaar van ^^^'^ H»

den Koning odoacer, basilius, die, in naam van

denzelven, zijne verwondering te kennen gaf, dat

men iet zonder zijne medewerking ondernomen liad,

dewijl liet hem voornaamlijk toekwam , om bij eene

Bisfchops verkiezing te zorgen, dat noch de Kerke-

lijke, noch de Burgerlijke rust geftoord werd (f).

cAsiLius zal dus , ongetwijfeld , zijn aandeel gehad

hebben, in de verkiezing van felix II. tot Opvol-

ger van SIMPLICIÜS. Deze felix, die in het jaar

492 overleed , zich in de Eutychiaanfche verfchillen

mengende, was ftout genoeg, om de Patriarchen

van Konflantinopolen en Alexatidrie in den ban te

doen
, gelijk de eerstgenoemde , acacius , hem ins-

gelijlvs deed, waar door de fcheuring tusfchen deze

beide Gemeenteft niet weinig bevorderd werd.

r Zijn Opvolger, gelasius I, heeft het Bisfchoppe- gelasius

lijk beftuur te Rome , van het jaar 492 tot 496 , ^*

waargenomen, aan dezen worden eenige merkwaar-

dige gefchriften toegekend. Eene verordening over

het

( * ) Men zie van hem Deel V. Blach. 'y.Kj.

(t) Men vindt dit verhaal in de Unndeh'ngen eener

Roomfche Synode 503. bij harduin. act. Concilior. Tom:,

II. pag. 9J7,

L4
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III het H. Avondmaal^ welke gratianus (*) bewaard
BOEK ],eef[ is een ftuk van een' Brief, door hem aan twee
XIII

Hoofdft. Bisfchoppen gezonden. Daar in zegt hij: „ Wij

na C. G. ,, hebben vernomen , dat fommigen enkel het H.

,^'7 V ' « Ligchaam nemen; maar zich van ètn kelk des
tot 622. " ö '

—— . „ H. Bloeds onthouden. Deze mogen toch, dewijl

„ zij , ik weet niet in welk , dwaalgeloof verward

„ zijn, of het geheeie Sacrament genieten; of van

5, het geheeie geweerd worden ; dewijl het verdeelen

,, van eenc en dezelfde verborgenheid niet zonder

„ groote Kerkroof kan ondernomen worden." Het

zij zoo, dat deze woorden bijzonder de Manicheèn

bedoelen, die toen te Rome en in Itali'é het hoofd

weder begonnen op te fteeken (f), evenwel is de-

ze uitfpraak eene onbepaalde verwerping van de ge-

dachte, als of men vohlaan kon met de helft der

plegtigheid van het Avondmaal, hetwelk christus

heeft ingefteld. harduin heeft dit ftiik niet ge-

voegd in zijne verzameling, in welke hij echter een

ander (luk geplaatst heeft (§), een beQuit omtrent

de Heilige en ^pokryfe Boeken^ hetwelk gelasius

in het jaar 494 zal genomen hebben, met 70 ande-

re,

(^*) Z)<? Confecratione Dijlinct II. Cap. 12. p. 1142.

Tom. I. Corp, Jur. Canon. ed. Boehner.

Ct) Wij weten dit uit Leo den Grooten Serm. IV.

de Oiiadragcfun. feu XLII. pag. 161. alwtiar hij van de-

ze Maniche'én zegt: „ Zij nemen wel, met den oii-

waardigcn mond, het ligchaam van chrisïus, maar wei-

geren volftrekt het bloed onzer verlosfmg te drinken."

( § ) Act. ConciL Tom. II. pag. ^37.
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re, te Rome vergaderde Bisfchoppen; imJietwelk III

als het ware de eerfte Index lihrorum prohibitorum ^^^
vervat is. Ook wordt in hetzelve gezegd , dat , al- Hoofdil.

hoewel alle KathoUjke Gemeenten in de wereld "^ C. G.

r. • j Tï'ar 475.
maar ddne Bruid van christus vertoonen, even-

^^^ ^^2

wel de Heilige KathoUjke en Apostolifche Kerk van n

Rome ^ niet door Synodale befluiten, maar door de

woorden des Heeren zelven: Gij ziji Petrus enz,

den voorrang boven alle Gemeenten verkregen heeft.

Deze Kerk is dan de eerlle, die van ^/ex^ndrië de

tweede, die va:n Antiöchi'é de derde, met voorbij-

gaan van die van Konftantinopolen, Hetwelk heel

wel over het geheel genomen van gelasius heeft

kunnen afkomffig zijn , evenwel zijn 'er bedenkin-

gen aangevoerd, waar uit men fchijnt te moeten be-

lluiten, dat dit Huk, ten minden, naderhand inlas-

fchingeu gekregen heeft. . .

: '.
,

Geheele Boeken, die aaii gelasius toegefchreven

zijn, hebben hetzelfde lot gehad, dat derzelver echt-

heid in twijfel is getrokken. Daar onder is een Z/-

turgisch werk over den Kerkendieiist , QSacramen^

tarium Celafianum ,^ het eerst door den Kardinaal

TOMMASï in het jaar 1680' in het licht gegeven j

hier fchijnt weder pjaats te hebben, dat hetzelve

van tijd tot tijd met bijvoegfelen vermeerderd is,

fchoon de eerde aanleg aan gelasius behooi:en n^oge.

Een ander Boek van den Bisfchop gelasius tegen

EUTYCHES en NESTORius (*), hctwelk gennadiüs (f)

eea

(*) In Biblioth. Max. Patr. T. VIII. p, 699.

(t) De Firis llluftr, Cap, 94.

L5
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lil? een groot én voortreflijk Boek noemt, is hem ins-

?^j^'| gelijks zelfs van fommige geleerden van zijne eigene

Hoofdft. Kerk, onder anderen van baronius ontzegd; waar
na C. G. iQQ tnisfchien de volgende plaats in hetzelve iet kan

wt 622! toegebragt hebben : „De Sacramenten van het

„ ligchaam en Moed van christus , welke wij ne-

„ men 5 zijn zeker iet Godlijks, om welks wil en

4, door hetwelk Wij der 'Godlijke natuur deelachtig

5^ 'worden; doch de zeifftandigheid ^ {Jubftantio' ,')

'4^^^^ af natuur van brood en. wijn houdt niet op. En

;, zeker het heeld en de gelijkvormigheid van het

9, ligchaam en bloed 'van christus wordt in deze

5, handeling van verborgenheden gevierd. Ons wordt

^, dus oogfchijnlijk genoeg getoond , dat wij van

,^ den Heere christus hetzelfde gclooven moeten,

5, wat wij in zijn beeld bekennen , vieren en nemen;

„ dat gelijk als brood en wijn, door de werking

ï, des Heiligen Geestes, in de Godlijke zelfflandig-

i,, heid overgaan , en evenwel in het eigene van

' II hare natuur blijven, het zoo ook met die hoofd-

je"
"verborgenheid , welks wezen en kracht zij ons

;;>• waarachtelijk voorftellen, gelegen is; het is ééne

^/CHRISTUS', die gehtel 'ert Wüar blijft, dewijl de

9, beide Natuuren, uit welke zijn perfoon beftaat,

^, het hun eigene behouden." — A^erfcheidene Brie-

ven van GELASius, en zijn gefchrift van den Ker^

keltjkeü Ban ^\Epistolè ét Tomm de anathematis

vmcuf&^'(^*')^ betreffen.de Eutychiaanfche verfchil-

kfi', en inzonderheid de afzetting van acacius.

Eene

(*) In LABBEi Coiicil. T. IV. />. 1 157-1227.
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Eene andere verhandeling van gelasius (*) is tegen den III

Senator andromachus en andere /löw^/w^w gericht, ??^JS

die beweerden, dat het Heidenfche Feest der Lu- Hoofdlï.

percali'én , hetwelk óqzq. Bislchop afgcfchaft had , "^ C. G.

moest blijven gevierd worden, bcvvecrcnde, dat uit
j^j ^22.

het nalaten van hetzelve zekere ziekten ontftaan wa- ^1

ren. Hetwelk niet anders kan verklaard worden

,

dan dat in zulke groote fteden, in welken de Hei-

denen het allengs ooirbaar vonden , als Christenen

te leven , het Christelijk en Heidcnsch Bijgeloof zich

veelvuldig faamvermengde. Ook is het geene on-

vvaarfchijnlijke gisfing, dat men, in plaats van dit',

pf een ander Heidensch Feest , ook in de maand

JP^bruarij ^ (^februa van fehruare reinigen,) kort

daar na het Christelijke Feest der reiniging van

MARIA heeft ingevoerd, om de Christenen des te

gemaklijker aan het affchafFen van het eerde te gewen-

nen , van hetwelk men bovendien öok eenige plegs-

tlgheden bij deze verandering overnam, als het wij-

den van vvaschkaarfen, hetwelk aan het. Christelijke

feest den naam van festum candelarum , of licht-

misfe^ gegeven heeft.

ANASTASius II, de volgeudc Roomfcke Bisfchop j anastasi-

van het jaar 496 af, dacht vreedzamer over de '-'^ ^^*

twisten met de Oosterfche Bisfchoppen, dan zijne

voorzaten ( f ) , en was op het punt , om zelfs

de Kerkelyke eer van acacius weder te herftel-

len

(*) Ibid. pag. 1234.

Ct) Dit bh'jkfuit zijnen Brief aan den Keizer ana-

STASIUS bij LABBEUS /, C. pag. iS/S.
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III len (*), toen hij onverziens door eeii' fchielijkc

BOEK ^Qod werd weggerukt, in liet jaar 498, hetwelk

Hoofdft. i^c"ï naar de vooröordeelen van dien tijd, als eene

jia C. G. (IrafFe van God befchouwde. /.•

.

tot 622! ^'^ -^y"^ '^^^^ verdeelde zich dé Senaat, de Gees-

telijkheid, en de Gemeente,, in twee partijen, bij

SYMMA-
^jg verkiezing van eenen nieuwen Bisfchop. De ééne

CHUS. ° ^

verkoos den Diakon syjmmachus, de andere den

jiardsouderling , dat is , niet "het hoofd van het

Roomfche Ouderlingfchap , maar dien de Bisfchop

het meest raadpleegde, laurentius. De Roomfche

Senator festus , die als Gezant aan het Keizerlijke

Hof den Keizer hoop gegeven had, op bevrediging,

ivordt gezegd, door omkoping bewerkt te hebben,

dat eene partij laurentius tot Opvolger van ana-

STASius benoemde (f). De partij van symmachus

was echter de talrijkfte, maar de eene en andere

oefenden ontallijke plunderingen , moorden, en an-

•dere buitenfporigheden. Eindelijk befloten beide de

partijen hunne zaals: ter beflisfing voor den Oost-

gothlfchen Koning ..diederik te Ravenna té. bren-

gen. Deze Aricïanfche Vorst deed uitfpraak, dat

die der mededingeren als Bisfchop zou erkend wor-

den, die het eerst ingewijd was geworden, en de

meeste aanhangers had. Dlis behield symmachus

de overhand. Deze hield hier op eene Kerkverga-

dering te Rome^ in het jaar 499 :C5)9 ^'i^^ op

bc-

(*) Liher Pontif. in Anajlas, II. p. 170.

(f) THEOD. Lector in Excerpt. H. E. L. II. C. 17.

(§) S-^nod. Rom. I. 7; II. Hard, />. 918.
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befloten werd , dat in het vervolg ieder van de III

Geestelijkheid , die bij het leven van den Roomfchen ^^^
Bislchop eenige maatregelen voor zijnen opvolger Hoofdft.

zou beraamen , zijnen post en de Kerkelijke gemeen- "^ ^' G»

fchap zou verbeuren enz. Op eene andere Sijnode,tot ^22!

in het jaar 501 , benoemde sybimachus , uit mede» «

lijden , laurentius tot Bisfchop van Nuceria , thans*

Nocera (*). Evenwel deed de onderliggende par-

tij, in het jaar 502, eene nieuwe poging, om sym-

MACHUS den voet te ligten. festus en probi-

Nus , leden van den Senaat , met eenige leden der

Geestelijkheid, befchukligden hem van groote mis-

daaden, en zonden de daar toe omgekochte getui-

gen aan het Hof van den Koning diederik. De

Geestelijkheid verdeelde zich op nieuw tusfchen de

twee mededhigers; waar van de gemelde Raadshee-

ren den Koning kennis gaven, en hem verzochten,

eenen Opperöpziener , ( Vifitator , ) over de Room'

fche Kerk aan te ftellen. Hier toe benoemde de

Koning ook petrus, Bisfchop van Altino^ maar

zegt de Schrijver, die dit verhaalt (f}, tegen de

Kerkelijke Wetten, omdat, naar zijne mening, eene

Kerkvergadering hier beflisfen moest , en niet de

Lands vorst. 'Er fchijnt werklijk, op 'sKonings be-

vel, in het jaar 502, eene nieuwe Synode te Romey

de derde in dezen reeks, bijeengekomen te zijn, en

andermaal ten voordeele van bonifacius, uitfpraak

gedaan te hebben.

Maar

(*) Lib. Pontif.in Syimnacho pag. 172.

(t) Lib, Pontif, l. c, pag. 73.



174 K IS R k E L IJ K'É

III
' Maar de twist werd geheel beflist in de v/erdie

BOEK Kerkvergadering te Rome, in het jaar 503, Zij heet

Hoofdff. Synodus Palmaris , naar eene der twee gebouwen

na C. G. te Rome^ Palma aurea of Donms palmata , en

to^ 622' P'^^^^^^^ palmata, waarfchijnlljk naar het eerfte, in

. hetwelk de Senaat plagt te vergaderen. Zij kwam

bijeen , op Koninglijk bevel , en de aanzienlijkfte Bis*

fchoppen uit ItaJi'ê waren hier tegenwoordig. Zoo

als de MotropoUtanen van Mecliolanum en Ravenna'*

Deze Bisfchoppen erkennen zelven, dat de vergade-

ring door den Keizer beleid was (*), fchoon zij

'er terftond bijvoegen, dat symmachus zelf, dien

men aangevallen had , dezelve had moeten uitfchrij-'

ven 5 dewijl hem het voorrecht van petrus , en

naar dit hevel des Heeren, het gezag der Synoden

eene bijzondere magt over de Kerken had medege-

deeld; en 'er ook daarom geen voorbeeld van was ^

dat mindere Bisfchoppen over den Roomfchen gericht

gehouden hadden. Doch zij (lellen zich hier mede

te vrede, dat symmachus fchriftelijk tot deze ver-

gadering bewilligd had. Ook bevestigde hij dit in

hunne vergadering, don genadigften Koning voor

Atizt vergadering dankende, maar te gelijk wenfchen-

de, dat de aangebelde Vifttator weder afgefchaft ,

en hem syminiachus alles wat hem ontnomen was,

terug gegeven , en hij in zijne waardigheid volkomen

herfteld werd , om zich dan , als men het nodig

•rekende , tegen de befchuldigingen te verdedigen.

Hier in kon de Synode , gelijk zij zelve bericht

,

niets

(*) HARDüiiN. Act. Concil. T. II. p. pö/.
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niets doen, zonder goedkeuring van den Koning, III

en deze gebood, dat symmachus zich eerst recht- ??^5

vaardigen zou. Als hij zich deswegens naa de Bïs- Hoofdft.'

fchoppen op weg begaf, werd hij door een' troep "^ C- ^»

van zijne vijanden overvallen ; bij welke gelegenheid J^^ 5^2!

verfcheidene Ouderlingen van zijn gevolg gewond, —^—
en hij zelf in het uitcrfte gevaar gebragt werd , in-

dien hij van 'sKonings bedienden niet ontzet was

geworden. De Bisfchoppen gaven hier van bericht

aan den Koning, met bijvoeging, dat symmachus,

volgends zijne varklaring, om zich te verdedigen,

van zijne hoogheid afgezien had ; de Koning had

wel het recht, om te doen, wat hij wilde; maar

hij kon, door de Kerkelijke Wetten ten minden,

niet verder genoodzaakt worden, zich voor hen te

(lellen, en dit weigerde hij volflrekt. Hier op kre-

gen zij ten antwoord : Zij mogten zelve de be-

kwaamde middelen ter hand nemen, om flechts den

vrede te Ron7e te herflellen; de Koning fchreef hun

tiiets voor; m.aar vereerde veelmeer hunne Kerkelijke

befliiiten; waar van zij echter aan God rekenfchap

20uden moeten geven ().

Op dit verlof verzuimden de Bisfchoppen niet,

:ian Itali'è deszelfs regent weder te geven ^ gelijk zij

fpraken, en daar door Gods wil te vervullen. Zij

befloten , dat symmachus , ten minflen voor de

menfche'n , voor onfchuldig moest gehouden worden;

maar zijne geheele zaak bleef voor het Godlijk ge-

richt voorbehouden. Uit dit gantfclie gedrag der

ver-

''*) /, c. p, 968. Prcecept, Theuderki Regis p. 971.
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lïl vergadering heeft men willen bewijzen , dat zij hebbe

^f}ï
vastgedeld , dat een Bisfchop van Rome yan geen

Hoofdft. fnensch kan geoordeeld worden , maar van God alleen

na C. G. afhangt. Dit hebben zij echter niet algemeen ge-

tot 622! ^^§^ ' ''^^^'* bepaald van de oniftandigheden van

' SYMMACHUS; dat zij voorts erkenden, dat zij te

gering waren , om hem te oordeelen , zag daar op

,

dat zij enkel ItaUaanfche Bisfchoppen waren , en

geenen Patriarch tot Voorzitter hadden. Voor het

overige is het duidelijk, dat zoo wel deze vergade-

ring als SYMMACHUS hunnc afhanglijkheid van den

Koning erkend hebben.

De tegenpartij van sybimachus berustte echter niet

in de uitfpraak dezer vergadering. 'Er verfcheen

een gefchrift in het licht, Qadverfus Synodum abfo-

lutionis incongrU(e
,
) waar in aan dezelve verweten

werd, dat zij vele valfche en fchadelijke (lellingen

ten aanzien van den Roomfchen Bisfchop had aan-

genomen enz. De Kerkvergadering liet daar tegen

eene verdediging opftellen door magnus felix en-

NODius , die den roem had van een Welfprekend

Redenaar te zijn (*).

Bijzon- Deze ennodius , een geboren Galliër^ was toen

derhcden j^i^kon te Ticinum^ (Pavia^') alwaar hij in het

NODiuscn j^i^r 51° Bisfchop is geworden, in welke waardig-

van zijne heid hij een en andermaal in gezantfchap naa Kort'

dat een' ftantinopolen is gereisd. Hij overleed, nauwlijks

Bisfchop 50 jaren oud zijnde, in het jaar 521. Zijne fchrif-

vanRome
^^^ ^ijn door den Jefiih sirmond uitgegeven , met

aan-

C) 5/. 5Ó. alwaar verUcerdclijliEUNODius gelezen wordt.
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nüntekeningen ( * ). Van zijne gedichten hebben wij UI

reeds gefproken. In de negen Boeken van zijne ^°^*

Brieven is misfchien wel de merkwaardiglte plaats iJoofdft.

de volgende ( t ) 9 ^^'a^r hij het gevoelen van eenen "Jï C. G.

Ongenoemdcn vvederlegt , dat de vrij'é wi/ alken tot ^^^^ ^J
'

het verkiezen van het kwaad bepaald zij, „ O
-, fcheuringvvekkcnde leerflelling !

" roept hij uit , ^^" "'^'

,, die Godslastering op het voorhoofd draagt. Watyai^QQ^i

5, zou dat voor eene vrijheid zijn , waar men alken seöor-

„ dat mag willen , het gene flraft ? Of waarom zou Lyj-^g

5, men het eene verkiezing noemen, waar men en-

5, kei één deel geoorloofd vindt? Is dit waar, dan

„ hebben geene Godlijke oordeelen plaats. Want,

5, hoe zou God iet goeds van ons kunnen verlan-

„ gen , als hij onzen wil het ilreeven daar naar

„ verboden had? Zegt niet de Apostel zeer duide-

„ lijk: het willen is wel hij mij ^ maar volbrengen

„ kan ik niet? dat is, ik weet wel den rechten

5, weg te verkiezen ; maar ik zal bezwijken , indien

5, mij niet de hooger genade op denzelven bijftaat.

,, Niemand twijfelt 'er aan, dat ons door den ge-

„ ver der genade de baan des rechts geopend

,, wordt; de genade gaat voor ons heen, wanneer

„ wij meermalen door den hemel tot rust genodigd

5, worden, zoo als door de woorden: Komt gij

5, Kinderen ! hoort naar mij ! of, komt gij geze^

„ genden des Ileeren enz. Maar indien onze vrije

5, wil en onze arbeid aan zulke vermaningen geen

»» ge-

(*) Paris. 161 1. 8. et in Sirmondi T. l, p. Zoi-i\^6,

(t) L. II. Ep, lp. p. 836. /. e.

X. Deel. M
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,
gehoor geeft , dan ftorten wij ons vrijwillig in dt

, lie! , en worden 'er door geen bevel in gefloten,

, Wij zijn het dus aan de genade verpligt, d:it wij

,
geroepen worden, dat ons, langs geheime wegen,

, indien wij maar niet wederflaan , een fmaak des

, levens wordt ingedort; maar het komt op onze

, verkiezing aan , de ons aangewezene weldaden

, aan te nemen." In de daad, men behoeft Hechts

weinig te weten , van de Pelagiaanfcke Gefchiedc-

nis , om te zien , hoe nabij deze woorden aan de

gevoelens van pelagilts komen , evenwel beweert

siRMOND, dat dezelve overëenftemmeti met de leer

van AUGüSTiNüS, bijzonder met zijn Boek de Cor-

rept'ione et Gratia ; maar Atzt Schrijver wil eeneii

Heiligen en Belijder^ zoo als ennodius gewoonlijk

genoemd wordt, niet tot eenen Halven Pelagiaan

gemaakt hebben , en van zijne Kerk niet bekennen ^

dat zij, reeds zedert vele eeuwen, van het Leerftel-

zel van aügusïinus is afgeweken. —
De Lofreden^ welke ennodius, omtrent het jaar

507 of 508, op den Koning, diederik gehouden ,

heeft (*), bevat v/el eenige goede plaatzen , maar \

het geheel heeft niets van de ware Romeinfche Wel-

fprekendheid. — Nog heeft hij eene Levembefchrij-

ving gegeven van zijnen voorzaat in het Bisdom van

Ticinum , epifanius , die in het jaar 497 ovcrledcu

was, behalven nog eenige andere kleine opftellen.

Doch niets heeft hem zoo vermaard gemaakt in

de lloomfche Kerk, als zijne Ferdedigivg voor de

vier-

(*) /}p» SIRMOND. /. c. p. 959.

1



GESCHIEDENIS. if^

vkrde Romeinfche of zoogenoemde Palmfynode , m
( Libellus adverfüs eos ,

qai contra Synodum fcri- '^^"^'^

here pr<£fumferunt^ (*). In dezelve beweert hij [joofdft.

niet alleen, dat, zonder bewilliging van eenen Bis- ^a C. G.

fchop van Rome ^ geene Kerkvergadering over
'^'^^\qI %^,

oordcelen kan; maar hij verzekert zelfs, dat elk

dezer Bisfchoppen reeds door den post^ dien hij he»

kleedt , heilig en onfchuldig is ; dit zij een vati

PETPvUS hem nagelaten erfgoed', als zich een dezer

Bisfchoppen al niet zelf goede hoedanigheden ver'

"ivorven mogt hehhen , zóo zouden die reeds genoeg»

zaam zijn, die zijn groote voorganger hem bezorgd

had, die toch wel vooruit heeft gezien, wie bekwaam

ware, om voor de geheele Kerk van God tot eenen

grondjlag te flrekken. Wat den Vifitator betreft ^

dien diederik over de Roomfche Kerk verordend

had, dit houdt ennodius voor iet beledigends; De
zaken van andere menfchen , zegt hij ( f ) , wrV God

misfchien door menfchen heflist hebben; maat. den

Roomfchen Bisfchop heeft hij , zonder eenig onder

'

zoek^ voor zijn gericht voorbehouden. Hij heeft

gewild, dat de Opvolgers van den Zaligen petrus
alleen aan den Hemel hunne onfchuld verfchuldigd

zijn , en hun onbezoedeld geweten voor den toets van

den jiiptjien onderzoeker aanbieden zullen. Dat en-

nodius naar den zin der Bisfchoppen fprak, als hij

beweerde , dat een Bisfchop van Rome niet van men-

fchen geoordeeld moet worden, blijkt, omdat eend

volgende Kerkvergadering te Rome^ de zesde ^ onder

SYM-

C*) l' f. P- 973. Ct) l' c. p, p8g,
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III SYMMACHUS, iii het jaar 503, zijne verdediging yoX"

BOEK komen goedkeurde , en als een Synodaal befïuit wilde
XIII

7 j j

Hoofdft. a«ingenierkt hebben. De Bisfchoppen namelijk zoch-

na C. G. ten in deze verheffing van den Roomfchen Bisfchop
Janr 476.

j^^^^ eigen gezag te ftaven , opdat hunne Kerk , in

. het Westen, onder verfcheidene Vorften, en onder

dezen ook Ari'dnen , levende , vastigheid en fterkte

zou hebben,

SYMMACHUS was naauwlijks op nieuw in zijne

waardigheid bevestigd , of hij fchafte op eene Kerk-

vergadering, nog in het jaar 502 gehouden, eenige

verordeningen van den Koning odoacer , en deszelfs

- Staatsdienaar basilius, af, omtrent de verkiezing

van eenen Bisfchop, en het niet vervreemden der

goederen van zijne Kerk, onder voorvvendzel, dat

Leeken niet vermogten, zoodanige fchikkingen te

maken, als hetwelk alleen den Bisfchoppen toe-

kwam (*).

Nog eene zesde Synode , ten tijde van symma-

CHUS, in het jaar 503, te Rome vergaderd, nam

het gefchrift van ennodius over, en vernieuwde

de oude Kerkelijke wetten tegen allen, die Bisfchop-

pen vervolgden , en zich van Kerkengoederen mees-

ter maakten. In het volgende jaar 504 bekrachtigde

SYMMACHUS iu ecuc Kerkvergadering gemeenlijk,

doch verkeerd , de zesde Roomfche genoemd , zeer uit-

voerige befluiten tegen allen , die zich aan Kerken-

goederen zouden willen vergrijpen.

In de Eutychiaanfche verfchillen van dezen tijd

,

die

(*) //; HARD. Coneil. T. II. p. g^S'
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die met zoo vele bloedftorting woedden , wilde sym- Hl

MACHus zich niet mengen. Maar den Bisfchoppen "p^^

van Areïate t'o. Fienna, die weder over hun Ker- HoofdH.

kelijk Rechtsgebied twistten, fchreef hij aan, dat "«"^ C.G.

zij zich aan de uitfpraken zijner voorzaten hadden [^^ ^l^^\

te houden (*). —
Hoe rijk een Bisfchop van Rome toenmaals ge-

weest zij, ziet men niet alleen uit de menigte van

Kerken en kostbaarheden, welke Rome aan syaima-

cnus te danken had (f) 9 m^^r ook daar uit, dat

hij daaglijks 250 Bisfchoppen ondei'hield, die een

Koning der Wir.idaalen in ballingfchap verdreven

had CS).

HORMiSDA, die na de dood van symmachus in hormisda

het jaar 5:4 verkozen werd, beproefde tot twee-

nialen toe , den vrede met de Grieken te herflellen

,

maar vergeefs, door zijne eigene fchuld. De Keizer

ANASTASius fclirecf hem bij die gelegenheid: „Wij

„ willen bevelen, en ons niet laten bevelen." Hij

leefde tot het jaar 523. Van hem zijn nog ecne

menigte Brieven voorhanden , welke tot de Godge-

leerde twisten van dezen tijd behooren (**).

Kort en treurig was de regeering van den volgen- JoannesI

den Roomfchen Bisfchop joannes T. Keizer justi-

NUS had in het jaar 524 den Ari'dnen alle hunne

Kerken , in zyne Landen , ontnomen. Koning die-

DE-

(*) SYMM. Ep. I. et II. p. 1291. in labb. C^wc, T.\^,

( f ) Lib. Pontif. pag. 1 j6.

(§) Hist. tnisc. L. XV. />. 428.

(**_) /ipud Labbeurd Lep. 1420,

iM 3
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III pERiK, die Ar'taansch was, hier over vertoornd,

BOEK zond den Bisfchop joannes, doch zeer tegen des-

Hoofdft ^'^^^^ ^^"' "*''^ Konflantimpolen ^ om het intrekken

na C. G. van dit bevel te bewerken, met bedreiging, dat hij

Jaar 476.
jj^^j^j-g de Kerken der Katholiiken hun 'm Itali'é ont-

%Qt (S22.
'

^1 nemen zou (*). Bij zijne komst te Konftantimpo."

len ^
ging hem de Keizer, en bijna de gcheele (lad,

jnet vi^aschkaarfen en kranfen te gemoet, zelfs wierp

zich de Keizer voor hem op de aarde, en aanbad

hem (f), Vervolgends verzocht hem joannes ,

dat hij den Ari'dnen hunne Kerken weder in zou

ruimen, hetwelk hen justinus inwilligde, en zich

toen van hem liet kronen. Evenwel, toen de Room-.

fche Bisfchop, met de overige Gezanten, naa huis

gekeerd waren , liet Koning diederik hen allen in

de gevangenis werpen , in welke joannes in het

j^ar 526 geflorven is (§).

De Gefchiedenis meldt niet duidelijk, welke reden

deze Koning voor deze behandeling gehad hebbe.

Waarfchijnlijk heeft hij eenen argwaan opgevat, dat

de Bisfchop zich in eene ongeoorloofde verflandhou-

ding met het Gr'iekfche Hof hebbe ingelaten , welke

gedachten door het uitbondig onthaal, hem daar aan-

gedaan, waarfchijnlijk wordt, maar nog meer daar

door, dat hij, juist ten dezen tijde, wegens foort-

gelijk vermoeden, eenigen der aanzienlijklle man-

nen te Rome ter dood heeft laten brengen, baro-

Ni-

(*) Lib. Pontif. in S. Joh.p, ipo. H. Miscell. l. c.p. 43^.

(I) Lib. Pontif. pag. ipi.

C§) Lib, Pontif. pag. ip2 , ïP3,
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MUS (*), "iet willende bekennen, dat een Room- {\\

fche Bisfchcp zijne voorfpraak aan de Ari'dnen zou '^o^*

geleend hebben, verandert de geheele zaak, en vviljfoofdl.

zijne Lezers doen gelooven , dat 's Konings toom i'ït C. G.

daar uit ontdaan is, dat joannes veeleer den Kei- i-'^"^ ^^°'
COt oiS.

zcr overgehaald heeft, om hunne Kerken in handen

der KathoUjken te laten; evenwel alleen fteunonde

op ccncn onëchten Brief, aan joannes tocgefchre-

ven (f), en op eene plaats van gregorius van

Tours ^ waar hij van onzen Bisfchop, als van eenen

Martelaar, gewaagt (§), doch welke plaats eenen

openbaren misflag van dezen Schrijver bevat, die ook

zelf bekent , hier alleen eene overlevering te volgen.

Na joannes dood, in het jaar 526, twistte menrELixlII.

58 dagen lang over de verkiezing van zijnen opvol-

ger, tot dat Koning DiEDERiK,met zijn gezag, tus-

fchen beide kwam , en felix tot deze waardigheid

benoemde , eenen man van zoo goeden reuk , dat

alle partijen met hem te vrede konden zijn (**).

Van de verrichtingen van dezen Bisfchop weet men

niets. Alleen athalarich, opvolger van diede-

RIK , fchonk thans aan de Romeinfche Geestelijk-

heid het recht , om hare twistzaken eerst voor haren

Bisfchop, maar indien deze daar op geenaclit floeg,

voor de Wereldlijke Rechtbank te brengen (ff).

Nieu-

(*) Anu. ad a. 525. n. 8.

(f) HARD. Act. Concil. T. II. p. 108 1.

(§) 2)^ Gloria Mart. L. I. C. 14.

(**) CASSÏODOR. J\7r. L. VIII. /:/'• 'S'

(ft) CASSIOÜ'jR. /. C. Et). 24.

M4
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111 Nieuwe verdeeldheden volgden op het overlijden

BOEic
yjjji FELix, in het jaar 530, alzoo op denzelfden

Hoofdft. <^''g ééii^ Partij BONiFACius , en eene andere diosko-

na C. G. RUS, tot Bislchop \anRome verkoos. Evenwel, aS

tor 622* ^^g^'^ ^^^^ "^ maakte de dood van dioskorus een

——— einde van deze icheuring. Dewijl dioskorus zijnen

BoNiFA- aanhang met celd gekocht had , deed bonifacius
cius II.

» ^ o

hem nog, na zijne dood, op eene Kerkvergadering,

in den ban , en dit oorfpronglijk vonnis , welks on-

dertekening hij verfcheidene Bisfchoppen en Ouder-

lingen afgedwongen had, liet hij in de Archiven

zijner Kerk bewaren ( *
) , het werd echter , eenige

jaren daar na, op bevel van den Bisfchop agape-

Tus, 'er uitgeligt, en voor eene aanzienlijke verga-

dering midden in de Kerk verbrand (f). Zoo be-

kend en openbaar intusfchen was het omkopen der

Hemmen bij de verkiezing eenes Bisfchops te Rome,

dat de Senaat oordeelde, een nadruklijk befluit daar

tegen te maeten nemen (§). bonifacius, die met

zijnen overledenen voorzaat zoo flreng geweest was,

liet op eene Kerkvergadering in de Pieterskerk eene

verordening door de Bisfchoppen ondertekenen , en

voor het gewaand graf van petrus bezweeren,

( ante Confesjionem B. Petri Apoit. ) dat zij , na

zijn overlijden , eenparig den Diaken vigilius ver-

kiezen zouden. Kort daar na echter ziende, dat

hij te ver gegaan was, verbrandde hij op eene nieu-

we

(*) Lib. Poniif. pag. ipö, 197.

(f) Il?iif. pag. 20 r.

(§) Men leest dit bij cassiod, Vai\ Lib. IX, Ep. 15,
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we Synode, welke ook door den Senaat werd bijge- III

woond, in het jaar 531 deze verordening, in tegen- ^^^
woordigheid der geheele vergadering , bekennende , HoofdfT,

dat hij zich tegen de rechten van zijnen Landsheer J^
^* ^'

vergrepen had, Qreum Je es/e confesfiis est majes-
x.q\. 622»

tatis ,^ waarfchijnUjk , omdat geene Bisfchops keuze •

zonder des Konings voorweten en goedkeuring ge-

fchieden mogt (*).

Om dezen tijd vervoegde zich stephanus, Me-
tropolitaan van Larisfa in ThesfaUè , met zijne

klagten over den Patriarch van Konftantinopokn ^

EPiFANius , die hem voor zich ter verantwoording

gedaagd, en in eene Kerkvergadering veroordeeld '

had, bij bonifacius, die over zijne zaak insgeUjks

te Rome eene vergadering hield, in het jaar 531 (f).

Echter mag men uit eenen Brief van den volgenden

Bisfchop AGAPETus I. aan den Keizer justinia-

Nus (§) beiluiten, dat de Bisfchop van Larisfa

geen voordeel getrokken hebbe van zijn beroep op

den Roomfchen Stoel, maar dat hij zijn Bisdom

voor zekeren achilles heeft moeten ruimen.

Terflond na de dood van bonifacius, in het Joannes

jaar 532 , ontllond weder een twist , over de ver-
^^*

kiazing, die twee maanden lang duurde, en bij wel-

ken fommige Geestelijken zelfs heilige vaten ver-

kochten , om ftemmen te kopen , weêhalven Koning

ATHA'

(*) Lib. Pont!f. pag. 197, 119R.

(t) Waar van Brieven enz. overig zijn ip harduin',

Concil. Acti%.

(§) -^è^p' I. Ep. 4. in Labbci Conc. T. IV. p. 1794,

M 5
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lïl ATHALARiCH dc wct van den Senaat itg&nSimomty
BOEK gelijk men het noemde, vernieuwde, en de {IrafFen

Hoofdft. °P ^^^^ misdaad verzwaarde. Tevens bepaalde hij

,

na C. G. hoe veel 'er voor de bevestiging van eene Bisfchops

^t 62-^' keuze door den Koning, aan de Koninglijke fchatkist

•- betaald moest worden ; 3000 ftukken gouds , {foïidi ,)

voor eenen Bisfchop van Rome; 2000 voor andere

Patriarchen , (Metropolitanen ,) en 500 voor de Bis-

fchoppcn van kleine (leden ( * ), Van het aandeel

,

hetwelk joannes II. genomen heeft in dc Godge-

leerde verfchillen, en hoe hij de ftelling, dat een

Perfoon uit de Drie'èenheid gekruist is ^ voor even

zoo rechtzinnig heeft verklaard, als zijn voorzaat

HORMiSDA die Kettersch gevonden had , zullen wij

op zijne plaats zien.

^oAPE- Bij de volgende verkiezing, in het jaar 535,
'^^^'

fchijnt de wet van atiialarich hare werking ge-

daan te hebben. Binnen zes dagen waren alle de

ftemmen vreedzaam verëenigd op agapetus. Aards-

diaken te Rome ^ en Zoon van eenen Ouderling al-

daar. Thans begon de oorlog van Keizer justi-

NiANUS tegen dc Oost-Gothen-^ om denzelven af te

wenden, zond de Koning theodahar, athala-

RiCHS Opvolger, den Roomfchen Bisfchop agape-

tus met eenige Senatoren naar Konflantinopoïen ^

tot welke rcize de Bisfchop, die ze op zijne eigene

kosten doen moest, de vaten der St. Pieterskerk

aan de Koninglijke kamer verpande; zonder dat de

Gefchiedcnis meldt, waar aan deze armoede van

dien

(*) CAssioDOR, /'^/". Z,. IX. £/>. 15. et 16,
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dien rijken Bisfchop oorfpronglijk was , ten ware m
iJezelye alleen door hem werd voorgewend (*\ ^^^-^

XIII
AGAPETUS te KonjianPimpolen gekomen, alwaar pjoofy^^^

hij in zijne zending niet gelukkig flaagde , weigerde na C. G,

"- aldaar Kerkelijke Gemeenfchap te oefenen met den '^J''
5"

'^ (ot 02a,
patriarch anthimus , waar toe Keizer justinia-^ „.n

MUS hem te vergeefs trachtte te bewegen. De
Rooinfche Bisfchop eischte, dat deze Patriarch zich

iiitdrüklijk tegen de Eutychianen verklaren zou; als

deze zulks weigerde, gaf de Keizer den Room-

fchen Bisfchop gelijk , en noodzaakte anthimus 5

zijnen post neder te leggen; wordende op zijn

verzoek mennas, een rechtzinnig Leeraar, toen

door AGAPETUS tot Patriarch gewijd (f). Ten

onrechte heeft raronius getracht , deze gebeurtenis

te doen voorkomen, als of agafetus hierbij eige-

ner gezag te werk was gegaan ; tegen het gene aga-

PETus zelf, in eencn Brief aan den Bisfchop te

Jerufalcm^ meldt (§).

AGAPETUS overleed te Konftantinopokn ^ in het silveriüs

jaar 53Ö, maar zijn lijk werd naa Rome gevoerd.

Nu verhaalt een oud Schrijver (**), dat zijn Op-

volger, silveriüs, een Zoon van den voormaligen

Roomfchsn Bisfchop hormisda, den Koning theo-

DA-

(
* ) LIBERATUS in Breviar. C. 21. in Labb, Coiicil.

Tarn. V. p. 774. Lib. Ponrif. pag. 201.

( t ) LIBERATUS Breviar. l. c. Lib. Pontif. pag, 202.

^OMAR. Aiin. hihr. X[V.

( § ) LABB. Tom. V. Concil. pag, a6 , 47.

(**) Lib. Po?Uif. pag. 20.x.
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in DAHAR met geld hebbe omgekocht , om op flraffe

BOEK des doods te bevelen , dat ieder hem silverius als

Hoofdft. l^isfchop erkennen zou. In dit jaar 536 werd de flad

na C. G. Home door den Keizerlijken Veldheer bemagtigd;

"tot %i ^^^ ^^^^ gelegenheid maakte de Keizerin theodo-

' RA, Gemaalin van Keizer justiniaan, gebruik,

om ANTHiMus te Konflantimpokn te herdellen.

Eerst fchreef zij , op aanraden van den Roomfchen

Diaken viGiLiüS, dien agapetus te Konflantino-'

polen gelaten had, aan silverius, dat hij ten Ho-

ve wilde komen , of ten minden anthimus herdel-

len, hetwelk deze voldrekt weigerde. Ondertusfcheu

kwam de Keizerin met gemelden vigilius overeen

,

dat zij hem aan het Bisdom van Kome zou helpen,

onder voorwaarde , dat hij de Kerkvergadering van

Chalcedon zou affchalFen, en anthiimus met zijne

vrienden voor rechtzinnig zou verklaren, ook zon

zij hem 700 dukken gouds laten betalen, vigilius

reisde daar op naa Rome^ met een* Brief aan beli-

SARius , dat deze silverius onder een of ander

voorwendzel afzetten , of ten minden naa Kou/laU'

tinopolen zenden , en vigilius in deszelfs plaats tot

Bisfchop aandellen zou. Kort daar na werd silve-

rius bcfchuldigd, dat hij Rome aan de Gothen had

willen vcrraaden; hij werd daar op in hechtenis ge-

nomen, en naa Patara in Zjc/è" gezonden. Maar

de Bisfchop dezer plaats deed bij den Keizer zoo

rmdruklijke voordellen omtrent de onfchuld van sil-

verius, dat de Keizer hem weder naa Rome terug

zond, alwaar vigilius echter belisarius wist te

bewegen , om hem in zijne handen te kvcren , waar

na
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tia hij hem op het Eiland Palmaria bande, alwaar UI

hij zijn leven door den honger eindigde (*); men ?5":^

verhaalt , dat vele wonderdadige genezingen bij zijn Hoofdft.

graf zouden gebeurd zijn (f). "^ ^- ^'

Schoon siLVERius eerst in het jaar 538 over-
jj^j ^„o.

leed, werd vigilius, op bevel van belisarius,

reeds door de Geestelijkheid, in het jaar 537, ver- ^'''^^^^^

*

kozen ; die nu terllond zijne belofte aan de Keizerin

gedaan , vervulde , en , doch flechts in het geheim ,

eenen Brief fchreef aan anthimus, en andere Eu'

tychiüanfche Bisfchoppen, waar in hij zich volko-

men met hun geloof verëenigde (§). Maar open-

Jijk weigerde hij, anthimus te herftellen (**),

waarom de Keizerin den hoofdman van hare lijf-

wacht naa Rome zond, die hem in hechtenis nam,

en onder de verwenfchingen van het volk tegen

VIGILIUS, naa Konflantinopolen voerde, van waar hij

in het jaar 555 naa Rome keerende, te Syracufe in

Sicilië overleed. Volgends baronius (ff) , had hij

zich als een Wolf o^ de kudde geworpen, was als

een dief en roover in den fchaapsftal ingebroken;

was te gelijk een Scheurmaker en Ketter ^ Kerkrco-

ver ^
ja een Antichrist, maar toen hij, door God-

lijke ingeving , zoo zegt baronius , maar in de

daad

(*) LiBERAT. tn Breviario l. c. procopiüs Bell,

Coth. Lihr. I. Cap. 25.

(t) Lib. Pontif. Epist. 209.

(§) LiBERATUs /. c. pag. y-^6i

(**) Lib. Pontif. pag. 214.

Ctt) Annal. ad a. 538. et 540.
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III daad op bevel van belisarius verkozen was, had

^^^ hij alle prijswaardige hoedanigheden te famen.

Hoofdft. ^^ Opvolger van vigilius was één zijner ge-

na C. G. trouwde aanhangers, de Diaken pelagius , die als

tot^ 622* ^y" zaakgelastigde, (^Jpocrifiarius ^') aan het Kei-

zerlijke Hof, de genegenheid des Keizers en aan-

i'ELAüius
zienlijke rijkdommen verworven had. Hij kwam te

Rome terug, kort voor dat het ift het jaar 546 door

-den Gothifchen Koning totilas belegerd was , bij

welke gelegenheid hij de behoeftige inwoners met

zijne fchatten bijftond , en bij de verovering den

Gothifchen Koning tot zachtheid bewoog (*). Na

de dood van vigilius werd hij op bevel des Kei-

zers Bisfchop in deszelfs plaats; maar kon flechts

van twee Bisfchoppen en ecnen Ouderling gewijd

worden, omdat hij die gevoelens verworpen had,

welke men te Rome aankleefde (f). Daar thans

het Oost'Gothifche Rijk door narses geheel ver-

nietigd was, begaf hij zich met dezen Bevelhebber

in een' plegtigen omgang eener zingende menigte,

t^data Litania ^') naa de Pieterskerk, alwaar hij

Van den Predikftoel verzekerde, houdende het Eu-

nngelie en het Kruis boven zijn hoofd, dat hij nooit

iet kwaads gedicht had tegen vigilius, tevens ver-

zocht hij de Gemeente, dat voortaan geen Geeste-

lijke, van den Deurwachter af tot den Bisfchop

toe, door geld of beloften, en dus door Simom'è;,

zou verkozen worden; waar op de Gemeente met

lui-

(*) PRocop. de bello Goth. L. III. C. lo, -ïo, 21.

(t) viCTOU Tim, inChr. ad <J. 555. Lib, Fontif.p*'Xt%,
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luider fiemme hare toeftemming te kennen gaf, en III

van dien tijd af fchijnt peLagius het vertrouwen ^^j^t

der Romeinen gewonnen te hebben (*). Maar de Hoofdfl.

overige JVesterfche Kerk kon hij niet zoo gemakUjk "^ ^' ^*

van zijne rechtzinnigheid overtuigen. De Bisfchop- \^ ^^^\

pen van Tuscia , ( Toskanen , ) wilden zijnen naam—

•

niet noemen in de openbare gebeden, waar over hij

hen beflfafte (f), maar tevers eene belijdenis af-

leide, van zijne overeenflemming met de vier eerfte

algemeene Conci/iën, wijslijk van het vij'fde onlangs

gehoudene zwijgende, over hetwelk men verfchilde.

Allengs echter werd dit laatfte door alle de ha/i'

aanfche Bisfchoppen aangenomen, behalven die van

htrii en Venetië^ waarom pelagius bij narses

aanhield, om hen met geweld daar toe te noodza-

ken c§).

De verovering van Rome voor justinianus, ten

tijde van pelagius, bragt de rechten van den

Landsvorst , bij de verkiezing en bevestiging van den

Roomfchen Paus , tot de Griekfche Keizers over ^

waaromtrent thans eenige nadere fcliikkingen ge«

maakt werden, waar van ccn oud Ceremonieboek

der Roomfche Kerk, of Dagboek der Romeinfche

Bisfchoppen^ (^Liber diurnus Romanorum Pontifi*

cum , ) door den Jefuit j. garnier het eerst uit-

gegeven, te Parys 1680, vele bijzonderheden meldt.

Over het geheel kan men, ten aanzien van de ver-

kie-

( * ) Lib. Pont:f. pag. i'l\.

(t) Ep. 6. in LABB. Concil. Tom. V. p. /'p^*

CS) ^I>' 2-5. /. <•. pag, 79^-79^'
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III kieziiig en bevestiging der Roomfche Bisfchoppen,
BOEK

jjigj. MACILLON ( *
) , dc volgcndc tijdperken (lellen.

Hoofdft. I'^ ^""st eerfle tot op konstantyn den Grooten ,

na C. G. verkoos de Geestelijkheid met de overige leden der

to't
600 'Gemeente den nieuwen Bisfchop,- in het tweede tot

op jusTiNiANUs, namen de I^izers en Koningen,

die Rome beheerschten , deze verkiezing onder hun

opzigt, om rust en vrede te handhaven; in het

derde was deze verkiezing tot op karel den Croo-

ten afhanglijk van de Griekfche Keizers, wier be-

vestiging met geld moest verkregen worden ; met

het vierde onder dc Frankifche Koningen bekwa-

men deze de benoeming en bevestiging tevens in

hunne magt , hoewel zij de verkiezing aan de Gees-

telijkheid en het volk overlieten. In het vijfde Tijd'

perk, omtrent het midden der Xde eeuw, flelde

Keizer otlio de Groote zich en zijne opvolgers in

dit recht; tot eindelijk de Paufen, zedert de helft

van de Xlde, en nog meer der Xllde eeuW, of in

het zesde Tijdperk , de verkiezing eenvoudig aan de

Kardinalen hebben opgedragen , zonder zelfs èene

Keizerlijke bevestiging toe te laten,

johanIIL D'^it 'er na de dood van pelagius , in het jaar

560, meer dan vier maanden verliepen, eer de nieuw-

verkozene Bisfchop, joannes III, werd ingewijd,

fchijnt daar aan toe te fchrijven te zij^i , dat de

Keizerlijke bevestiging niet vroeger van Konflantino»

po-

(*) Die over dit en andere oude Ceremonieboeken

breeder gefchreven heeft Comment. in Ordin. Rom. Bluf,

ItaU Tom, II.



GESCHIEDENIS. 193

poJen was aangekomen. Zijne twaalfjarige befluu- m
rins is niet rijk in ffcbeurenisfen. Twee Frnnkifche '5"'-'^,

XI I(
Bisfclioppen , salonius te Ehrodumim

, {Embrum^ Hoofdfl*

en SAGiTTARius te Vnpincum^ {Gap,') werden , "a C. G.

om bedrevene misdaden , op bevel van den Koning
|^J^ ^^2*

GUNTCHRAM , in het jaar 567 , op cene Kerkverga- ,.

dering te Lugdunum , (^Lions,) afgezet (*). Met

verlof des Konings beriepen zij zich op den Room-'

fchen Stoel, welke eere aan Paus joannes zoo aan-

genaam was, dat lüj den Koning met eenen Brief

verzocht, hen weder te herftcllen, gelijk gefchied-

de, maar binnen kort werden zij nog buitenfpoori-
^

ger, en hunne afzetting werd door eene nieuwe

vergadering bevestigd (f). Doch, ten tijde van

dezen Bisfciiop , viel 'er eene ni-uwe en gewigtige

omwenteling in Italië voor, door den inval der Z-^r/;-

gobardeui in het jaar 568. anastasius (§) ver-

haak wel, even als paulus de Diaken (**), dat

zij door KARSES lieimlijk ontboden waren, doch

niet om zich aan het Keizeriijke Plof te wreeken,

maar omdat hij op de Romeinen vertoornd was. Hij

voegt 'er bij, dat, naardien narses zich, misnoegd,

naa Napels begeven had, de Bisfchop joannes hem

bewogen hebbc, om naa Rome terug te keeren, al-

waar hij kort daar na gcftorven zal zijn.

EENEDiCTUs , die in het jaar 574 het Roomfche BENEniu-

Bis- TLs.

C*) GREGOR. Tiiron. Uist. Franc. Libr. V. C. co.

(t) ld. L c. Cap. 28.

C § ) In Libr. Pontif. pag. 227.

(**) Be Reb. Langobarcl. Libr. II. Cap. 5,

X. Deel. N
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III Bisdom verkreeg, nam het vier treurige jaaren waar,

BOER toen Italië y door den verwoestenden inval der Lan-

Hoofdft. gobarden , in den uiterften hongersnood vervallen

na C. G. was (*).

tot 622 R^^ds had dit volk Rome zelf belegerd , in het jaar

578, waarom zijn Opvolger, pelagius II, ingewijd

pELAGius moest worden, zonder dat men de Keizerlijke be-

vestiging af kon wachten , ( absque jusfione Pn'nci-

pis. ) Doch deze is waarfchijnJijk naderhand ver-

zocht en verkregen, pelagius zocht vergeefs hulp

tegen de Langobarden bij de Frankifche Konin-
' gen (f). Van Konflantimpolen had hij weinig on-

derfteuning te wachten ; en de Exarch fchreef hem

,

dat hij nauwlijks zijn naaste gebied tegen dat volk

befchermen kon. Niet gelukkiger was hij in het

bijleggen der Kerkelijke verdeeldheden, die nog van

viGiLius tijden af in Italië overig waren. Want

de Metropolitaan van Aquileja weigerde nog fleeds

met zijne onderhoorige Bisfchoppen de vijfde alge-

meens Kerkvergadering aan te nemen , en met de-

zelve zekere verklaringen van die van Chalcedon,

(^tria Capitula^') te verwerpen, eindelijk ondernam

PELAGIUS, door den Keizerlijken Exarch^ geweld

tegen hem te gebruiken, doch zonder iet uit te

richten (§), Meer waakzaam aan den anderen

kant voor zijne hoogheid , viel hij , omtrent het jaar

(*) Lib. Pontif. pag. 230.

(f) PELAG. II. Ep. 4. T. V. Concil. Labb. p. 939.

(§) PELAG. Epist. ad Epiicop, luria pag, 615. Ep,

5. et 6* pag. 940. A c.
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587, met alle hevigheid, den Patriarch joannes llt

van Konflantinopokn op het lijf, omdat deze den ^°^^

tijtel van algemeemn^ (^Oecumenifchen ^^ Patriarch Hoofdft*

had aangenomen, waar van wij hier voor reeds ver- "^ C. Gt

flag gedaan hebben.
\^^ f^f^

Zijn Opvolger was zedert het jaar 590 grego-

Rius I , de Groote bijgenaamd , die de rei der Room- «R^gori-

fche Paufen in dit Tijdperk fluit. Hij kwam om- c.rooté*

trent het jaar 540 te Rome ter wereld , waar 2iin Zijne

Vader gordianus één der Senatoren, en de Bis-

fchop FELix in, een zijner Voorvaderen geweest

was. In zijne jeugd werd hij in de Spraakkunde,

Redekunde, en Rederijkkunde onderwezen (*). Nog
voor het Jaar 574 werd hij tot het Stadsricbter-ambt

verheven. Reeds in zijne vroege jeugd had hij

vele neiging ondervonden , om de v^ereld te verla-

ten ; doch vele bezigheden hielden hem in dezelvö

terug. Na zijn Vaders dood bcflieedde hij het vrij

gebruik van zijne bezitting, om zes Kloosters irt

Sicilië te ftichten, en van onderhoud te voorzien.

In zijn huis te Rome leide hij een zevende aan,

thans het Klooster der Chamaldulen/er Monniken (f)i

Eindelijk werd hij zelf, in het jaar ^js , of kort Hij worJi

daar na. Monnik in dit laatstgemelde Klooster, en
^°""''^

' en daar na
volgde , gelijk de Benedictymr Monnik maeillon Diaken^

Waarfchijnlijk gemaakt heeft , den regel van den Hei-

H-

(*) GftEG. Turon. Bist. Franc. L. X, C. i.

( t ) GREGOR. Ttir. l. c. S. Gregorü Papu! vita , auctk

tauio Diacono ,Monacho Casfinenji in GK2.G0\i. M. Opp.T»

IV./>. I , 2.Ejusd. vita , auct. Joh. Diacono L, l.p, 23. /. c,

N ft
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III ligen BENEDiCTus, die omtrent 40 Jaren geleden door
BOEK (Jenzelven was voorgefchreven. Vervolgends werd

Hoofdft. ^^h geheel tegen zijnen zin , door den Roomfchen

na C. G. Bisfchop, benedictus , of pelagius, tot zevenden

tot 622 ^^^^^^ ^^"^ Roomfche Gemeente , en medehelper

van den Bisfchop aangefteld. Kort daar na , om-

trent het jaar 579, werd hij door pelagius, als

zijn zaakgelastigde , ( Apocr'tflarius , Refponfalis , )

met verfcheidene Monniken naa Konflantinopolen

gezonden, ten einde bij den Keizer tiberius hulp-

troepen tegen de Langoharden te verzoeken. Hier

had de Patriarch eutyciiius in een bijzonder ge-

fchrift geleerd , dat de ligchamen , in de Opdan-

ding, ontastbaar, en fijner dan wind of lucht zou-

den zijn. GREGORius Verklaarde dit voor eene dwa-

ling, fprak 'er meermalen over met den Patriarch^

die , nog vóór zijn overlijden , van zijn gevoelen af-

flond, en beleed, dat hij de waare opftanding des

vleefches thans geloofde (*).

Zijne ver- Hier te Konflantinopolen werd gregorius door
klaring fommiffen verzocht , om eene verklaring van het
van het

'-

^ , ,

BoekJob. Boek Job op te llellen , en deszelfs verborgenheden

te ontfluiten, dat is, de Gefchieo'enis allegorisch wil

te leggen , en deze allegoriên zedelijk toe, te pasfen

,

alles met getuigenisfen der Heilige Schrift voor-

zien (t); aan welk verzoek hij, niet zonder hui-

ve-

(*) GREGOR. M. Moral. in Job. Lihr. XIV. C. 56.

pag. 465. Tü-.n. I. O/)/».

(.f) GREGOR. M. Epht. ad Lcandr, prain. Libr. Mo*

rail, in Job. pag. 3.
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vering, voldeed. Dit is het grootfte van zijne vver- m
Ivcn, en beflaat uit zes Hoofddeelen ^ die in vijfén- ^^^eic

dertig Boeken verdeeld zijn, onder den tijtel: IJhri
fjoofdft.

moralium , five Expojitio in Lihrum B. 'Job ( * ). nn C. G.

Hij ffelooft, dat tob zelf de Schrijver van dit Ijoek
ï"^'" 5^^*

, , toe 622.
is, en deze was, volgens hem, een voorbeeld van

den Heiland der Wereld ^ zijne vrouw van het le-

ven van vleeschgezinde menjchen; zijne vrienden

beelden de Ketters af, die, onder fchijn van raad

te geven, verleiders worden enz. Dit werk werd,

terrtond bij deszclfs uitgave, door eenen Bisfchop te

Ravenna verordend, om bij den nacht- godsdienst

voorgelezen te worden, hetwelk echter aan grego-

mus zclven mishaagde, omdat het voor de onge-

leerden te zwaar was ( f ). Naardien men in dezen

tijd den Schrijver als een wonder van wijsheid be-

fchouvvde, die uit een Bijbelboek zoo vele diepver-

borgene fchatten van Godsdienstvvijsheid in (laat was

op te delven , behoeven wij ons niet te verwonde-

ren, wanneer isidorus, Bisfchop van Hispalis (^\
van dit werk fcbrljfr , dat , hoewel alle de Icdenma-

ten van eenen Wijzen in tongen veranderden, zij

nog niet alle de verborgenheden , die in dit Boek

ontdekt, alle de zedelesfen , die 'er in ontvouwd

worden, met alle de fieraaden der Welfprekendheid,

behoorlijk zouden kunnen uitdrukken. Men heeft

zelfs verhaald , dat in de laater tijden der Vilde

eeuw

,

(*) Tom. I. Opp. pag. 7-T168.

( t) Libr. XII. Epist. 24. Tom. IL pag. Iip5.

(§) Z)^ SS. Eccles, Cap. 27.

N 3
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III eeuw, de Oost - Gotkifche Koning chindasvvinth,
BOEK

yjt; Spanje^ op befluit eencr Kerkvergadering, eenen

Hoofdfl:. Bisfchop tagio naa Rome heeft gezonden , om een

na C. G. affchrift van hetzelve van den Paus te bekomen , en

tor 6^2' ^^^ ^^^^ Bisfchop 'er één in een nachtgezicht in de

Pieterskerk yan gregorius zelven beliomen heb-

be ().
Hardheid Na zijne wederkomst van KonftantimpoJen meent
vsncRE-

^^j^ ^jjj. GREGORIUS ztjn Klooster als Abt beduurd
GORIUS '

tegen den hebbe. Streng was hij , tot wreedheid toe , in het

Monnik j^aPidhaven van de regelen van hetzelve, Van éénen

'' " zijner Monniken, justüs genoemd, werd bekend,

toen dezelve op zijn flerfbed lag, dat hij driegoud-

ftukken had verborgen. Terflond verbood grego-

rius, wegens het overtreden van den Regel van

vrijwillige armoede, ^txi overigen Monniken alle ge-

meenfchap met den ftervenden, zelfs moest des

Monniks eigen Broeder, wien hij, in zijne laatfte

oogenbUkken , wenschte té zien , hem zeggen , dat

zij hem allen verfoeiden, zoodat deze man treurig

de wereld verliet. Vervolgends liet gregorius hem

onder eenen misthoop begraven, en het goud mede

in den kuil werpen, waar bij alle de Monniken

moesten uitroepen: Uw geld zij met u ten verder-

vel Dertig dagen na de dood van dezen justus,

kreeg gregorius medelijden met hem, en gaf den

Proost van het Klooster last, om dertig dagen ach-

ter een het offer voor den overledenen te brengen,

om hem van zijne pijnen te verlosfen; waar door

waar-f

(*) Tcstimon. et elo§ia etc T. I. Opp, grec. p. XXI.
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waarfchijnlijk een plegtig gebed verdaan wordt. Op III

den dertigllcn dag verfcheen justus aan zijnen ^^^^

Broeder, om hem te zeggen, dat hij van het vuur, Hoofdft.

hetwelk hem zoo lang gepijnigd had, verlost was; "^ C. G.

welk verhaal op het geloof van gregorius zelven ^q" ^^j]

rust (*).

GREGORIUS leefde nog in zijn Klooster , toen 'er gregori-

in November des jaars 589 eene vreeslijke overftroo- ^. r^^

ming van den llher gebeurde (f), op welke eene vanRome

befmetlijke ziekte volgde, aan welke ook pelagius,

in het begin des jaars 590, overleed. Nu verëenig-

den z'ch allen , om gregorius tot zijnen opvolger

te hebben. Deze daartegen verzocht Keizer Mau-

ritius, om deze keuze niet te bevestigen, maar te

vergeefs , alzoo deze bevestiging fpoedig volgde.

Eer dezelve van Konflantinopokn aankwam, had

gregorius eenen (laatlijken omgang, met bidden en

zingen, gehouden, om den voortgang der pestziekte

te fluiten (§). Nu verhaalt een oud bericht bij

BARONius (**), dat, bij dezen omgang, zich, toen

gregorius bij het grafgevaarte van adrianus,

(^Moles Adriani^') gekomen was, een Engel ver-»

toonde, die een bloot zwaard in de fchede flak,

ten teken, dat de ziekte een einde had genomen: en

naar deze verfchijning , voegt men *er bij, werd na-

derhand dit gebouw, hetwelk Rome tot een Kasteel

dient

,

(*) Dialogor. Libr. IV. Cap. 55. pag. 4^5.

(f) GREGOR. Turon. Hisi. Franc. L. X. C. i.

(§) GREGOR. Tur. l. c.

(**) Ad a. 5po. «.13. Tom. VIII. pag. j.

N4
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III dient, Engelenburg, (i/ CasteUo di S. Angelo,')
BOKK genoemd, en met beelden van Engelen vcrfierd.

Hoofdft. Tcrltond daar na verbergde gregorius zich buiten

na C. G. Rome, om het Bisdom te ontgaan; maar, zo wij

to^ 622 ^'J^' Lcvensbefchrijver geloven willen , werd zijn

m, ~ • . verblijf door eene lichtftraal of door Engelen ont-

de?;t (*). Hij zelf fpreekt van Godlijke oordeelen

,

die het hem onmoogUjk maakten, langer te vvcder-

ftreevcn (f). Hoe het zij, de Romeinen bragten

hem gevangen in de ftad , alwaar hij nog in het jaar

590 tot Bisfchop werd ingewijd (§).

Zijne Ge- Overëcnkomllig de gewoonte , onder de groote Bis-

lootbbe-
fchoppen der Christenheid, zond hij eenen Brief aan

zijne he- de oveiigc Patriarchen , ten einde hun kennis te geven

viglieid y^(-, 2ijne verkiezing , en tevens zijne overëenftemmin?
(e.ren de •

Bi'sfchop- ï^^f ^1^^ geloof der Katholijke Kerk te verklaren (*)

,

pen van bijzonder met de vier algemeene Kerkvergaderingen ,

Vcneti'^''"
ja ook met de vijfde. Omtrent dit laatde bleven de

Bisfchoppen van Istrië en Feneti'è nog (leeds anders

denken
; jegens welken hij gcern middelen van ge-

weld zou gebruikt hebben , waar toe hij zelfs folda-

ten gebruikte; waar over Keizer Mauritius, op de

klagtcn dezer Bisfchoppen , hem in eenen Brief be-

ftraft (ft). Deze Bisfchoppen fchijnen hem ook

befchuldigd te hebben, dat hij naar de Bisfchoppe-

lij-

(*) PA' L. Diacm. l. c. peg. 6.

(t) Libr. I. Epist. 21. Libr. VIL Epist. 4.

(§) GREGOU. Turon. l. c.

(**) Libr. I. Epist. 25.

(jt) NORis. Disf. de Synodo V. C. 9. §. 5.
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lijke waardigheid gcflaan had , en dat zijn ontwijken [II

Üeclits eene geveinsde nederigheid geweest zij ; maar
^^n'^

JOANNE.S, Bisfchop van Ravenna , beftrafte hem Hoofdft.

wederom daar over, dat hij, die zoo belvvvaam "^ C. G.

was tot dit ambt, hetzelve had pogen te ontwijken. [^^^^ '^„^'

Het één en ander gaf liem aanleiding tot het opRel- .

len van een werk, hetwelk voorfchriften voor Leer-

aars, QRegu/ce Pastoralis Liber,') in zich bevat,

en aan gemelden joannes gericht is (*). Dit Boek

was vele eeuwen lang genoegzaam het Hoofdboek,

waar van de Geestelijkheid in de Westerfche Kerk

bij het bedienen van haar ambt gebruik maakte, al-

FRED de Groote ^ Koning van Engeland^ in de

IXde eeuw, vertaalde het voor de Geestelijkheid van

zijn Rijk in het Angeljakfisch; en reeds had de tijd-

genoot van GREGORius, Keizer Mauritius, het

door den Patriarch van Anti'óchië in het Grieksch

laten overzetten , alhoewel gregorius dit uit be-

fcheidenheid afkeurde (f). Zelfs in laater tijden

verhief men dit werk zeer hoog , en men kan toe-

geven , dat het het beste en nutiigfte onder de wer-

ken van GREGORIUS is. 'Er komen echter zeer vele

laffe, en overdrevene dingen in voor. Terflond in de

eerfte afdeeling befchrijfc hij de ligchaamsverëischten

van eenen Leeriiar, volgends het gene moses Wet-

ten omtrent de Priesters des Ouden Testaments

voorfch rijven , iB. Mof. XXL 17. hetwelk grego-

rius uitbreidt en vergeestelijkt. Hier zegt hij onder

an-

(*) GREGOR. Opp. Tom 11. pag. 1-102.

Ct) Libr. XII. Ep/st. 24.

N5
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in anderen : Een Geestelijke mag geen klewen neus

BOKK hebben , dat is , hij moet niet onbekwaam zijn , om

Hoofdlt S^^*^*"^
^^ kwaad te onderfcheiden ; want de neus on-

na C. '3. derfcheidt den geur en den ftank; waarom 'er ook
Jaar 476.

^^^ j^£ j^j. j^j-yj^j jj-j j^gj. Hoogelied ffezegd wordt,
IOC 622. D o o ,

,,^,, ,
Uw neus is als een toren op den Libanon, (^quia

nimirum fancta EccUfïa^ quce ex caujis ftngulis

tentamenta prodeant ,
per discretionem conspicit , et

yentiira vitiorum hella ex alto deprehendit»^ Maar

hij mag ook geenen grooten of gekromden neus heb-

ben , dat is , hij mag niet al te fpitsvinnig zijn , om
voor Icherpzinnig gehouden te worden, enz. Ook

is de (lijl geheel niet uitlokkend, en de betrekking

tusfchen Leeraaren en Toehoorders min gepast voor-

gefield, onder de benamingen van rector^ regimen ^

fubditi. enz.

Ziine Ie gregorius zelf poogde alszins een voorbeeld -te

venswij-
2ijn van eenen voor den Christelijken Godsdienst

Ijverenden en ondernemenden , in de ftrengfte God-

zaligheid levenden , en door openbare voordragt van

den Godsdienst en Kerkelijke Wetten nuttigen Bis-

fchop. Hij bleef ook zijne genegenheid voor het

Monnikenleven behouden, behield zijne geringe kle-

ding, veranderde maar weinig in zijne levenswijze;

^ en in plaats dat voorheen de Roomfche Bisfchoppen

Jonge lieden , die Leeken waren , tot hunne bedie-

ning hadden , verkoos hij eenige Geestelijken en

Monniken, met welke hij gemeenfchappelijk ftudeer-

de, en zijne aandacht verrichtte (*). In plaats

dat

(*) JOH. Diac, Vita Gregor. L. II. C. i. C. 11.
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rfat de Voorzaten van gregorius vele fchatten aan m
het (lichten en vertieren der Kerken befteedde , on-

^^f^
derfteunde hij daar mede ellendigen en behoeftigen Hoofdig

aan vele plaatzen, zelfs flrekte zijne milddadigheid "^ C. G,

zich uit tot de Monniken op den Berg Sinaï (*). Op
l^^^ J^a!

eiken eerften dag der maand liet hij, uit zijne in- >
.

komften, aan de armen koorn, wijn, kaas, visch

en andere levensmiddelen uitdeelen. Aan 3,000 Non-

nen in Roffje fchonk hij jaarlijks 80 ponden gouds

tot haar onderhoud (f). Daaglijks zond hij aan

kranken en gebreklijken te Rome gekookt eten. Dit

en meer verhaalt joannes de Diaken , in zijne Le-

vensbefchrijving, die ons ook weet te melden, dat

GREGORIUS daar voor is beloond geworden, dewijl,

daar hij daaglijks vreemdelingen aan zijne tafel ont-

haalde, eens christus zelf, en eene andere keer,

de hem van God toegevoegde Befcherm - Engel zich

onder de gasten bevonden hebbe (§).

Bij deze gelegenheid vraagt men , van waar gre- Aanmer^

GORius al het benodigde tot zoo groore milddadig- '^'"S "^ver

her ert-
heid genomen hebbe ? Men kan deze vraag genoeg ^\qq\ van

beantwoorden, door de aanmerking, dat deCisfchop- St.Pieter.

pen van Rome niet alleen in deze Hoofdflad verfcheidene

gebouwen bezaten, die inkomften gaven, en liggende

gronden in de nabuurfchap , maar ook , dat telkens giften

enerfenisfen aan de Geestelijkheid gefchiedden , fchoon

met het eigenlijk oogmerk , dat de armen daar van genot

zouden hebben, waarom gregorius zelf deze goe-

de-

C*) PAUL. Diac. Vita Gregor. pag. 7.

Ct) Libr. VIL Ep. aó, (§) Lior, II. /.. 51. .
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Hl deren de bezitting der armen noemde (*), ook ge-

noEK meenlijk het erfgoed der Kerk , ( Patrimonium Ec-

Hoofdft. clejia^') en eenmaal ook het erfgoed van st. pie-

na C. G. TER Cf), maar ook in andere Landen en Gewes-

loi
6^"' ^^^"^ ^y voorbeeld in Sicilië enz. waarom een groot

. getal der Brieven van gregorius opgevuld zijn met

fchikkingen en voorfchriften , omtrent derzelver be-

Ituur eji bcheering. Met dit alles kan men niet met

zekerheid zeggen , dat de Roomfche Bisfchop Heer van

eenigeftad of land was. Trouwens , vaneene fchenking

van land , door konstantyn den Groeten , waar

men veel van gefproken heeft , is geene fpoor te vin-

den , en fchoon men uit de Brieven van gregorius

eene en andere plaats heeft verzameld , gelijk de Be~

fiedictyiien gedaan hebben in zijne Levensbefchrijving

,

waar uit men befloot, dat gregorius van zekere

fteden meester zou geweest zijn, zijn deze plaatzen

of niet duidelijk, of verminkt aangehaald, bij voor-

beeld, als GREGORIUS fchrijft (§), dat hij eenen

Trihunus naa Neapolis , ( Napels , ) gezonden heeft

,

als Bevelhebber dier ftad, met bevel aan de folda-

ten, zegt hij 'er met even zöo vele woorden bij:

pro ferenisfimorum Dominorum iitilitate^ f ten 'be-

hoeve der doorluchtigfte Ileeren ,) de Keizers naamlijk.

ZijnePre- Onder de openbare ambtsverrichtingen van gre-

gorius behoorde ook het prediken. Zoo lang zijne

flem en gezondheid het toeliet , heeft hij twintig

Predikatiën, die zeer kort zijn, gehouden, over de

Eu-

(*) Libv. VI. Ep, 58. (f) Lihr. I. Ep. 72.

(§) Llbr. II. Epiit. 31.

dikadcn.
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Euaiigeliën, of die gedeelten der Heilige Schrift, III

die onder den naam van Zondags- Eujingeliën be- "H'r!^* ^ XIII
kend zijn , welke verdeclmg van de Kerk van Rome Hoofdft.

tot andere Westerfche Kerken is over^ecaan ; nader- "^ ^' ^*

hand zcide hij nog twintig anderen ecncn Geestelijken
^^j ^^s]

in de pen voor, en liet ze door anderen uitfpreken (*).

Bijzonder flelde hij tweeëntwintig Kerkredenen op

over eenige moeilijke plaatzen van ezechicl , waar-

omtrent zijne oude Levensbefchrijvcrs vertellen , dat

zijn Affchrijver, wien hij dezelve opgaf, de Diaken

PETRUS , eene. witte duif, welke de Heilige Geest

was, op GRRGORius hoofd zag zitten, terwijl hij het

laatfte gezicht van den Profeet verklaartle. Doch

het opftel zelf van gregorius beantwoordt in gee-

nen deele hier aan.

Hoe ijverig gregorius zich betoond hebbe, in Zijne po-

het bekeeren der Heidenen , hebben wii gezien in de SJ^genom
'

•' ° Heidenen
bekeering der Angelfahfen ^ en op het Eiland >S'^r^//- enjooden

rtie ^ omtrent de Heidenen was hij geneigd, geweld tebekee-

te gebruiken, met de Joodeh wilde hij zachter ge-
„-en de

handeld, en die liever door belooningen uitgelokt Ketters,

hebben ; maar omtrent Scheurmakers en Ketters was

hij zeer hard, gelijk wij in het voorbeeld der Bis-

fchoppen van htri'è en Venetië gezien hebben. Hij

gebood uitdruklijk (f) de Manicheen op zijne land-

goederen in Sicilië fterk te vervolgen, {fummopere

perfequi , ) en tot het KathoUjk Geloof te brengen.

Hij

(*) Zij fif.rn in zijne werken XL HomU'utrum in Eu-

üijgelia Libri duo Tom. 1. pag. 1434 i65i.

(t) Libr. V. Efnt. 8.
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III Hij fmeekte den Keizer Mauritius, de Wetten tó

^^'f^ gen de fmodheid der Donatisten flipt te laten uit*

Hoofdft. voeren ( * ) ; bij den Stadhouder van /ifrika drong

na C. G, hij ten zelfden einde , ten flerlvften aan ( f ) , terwijl

tot 6^2' ^^y ^^ Afrikaanfche Bisfchoppen vermaande, eenen

I Bisfchop af te zetten , die voor geld eenen Donatis'^

tifchen Bisfchop in zijne flad had laten aanftellen (§)*

Evenwel keurde hij het af, dat deze Bisfchoppen

een befluit genomen hadden, dat die gene van hen

zijne inkomften zou verliezen, die in het opfpooren

der Ketters achteloos zou wezen (**). Dus gingen

bij hem dikwijls Ketterhaat en liialfcher gezindheden

gepaard , fchoon de eerde doorgaans de overhand

behield.

Zijne Gelijk gregorius zelf eene flrenge levenswijze!

j"^'*^
, voerde , zoo duldde hij ook geenebuitenfporigheden,

omtrent aan welke zich niet zelden de Bisfchoppen en Gees-

Bisfchop-
telijken van dien tijd fchuldig maakten , fchoon hij

riere daar bij tevens menigen ftap deed, om zijn Geeste-

Geestelij- lijk Rechtsgebied al verder en verder uit te breiden.
'^"*

HADRIANUS , Bisfchop van Theben 'm Thesfalie ,

werd van twee van zijne Kcrkedienaars , die hij om
hunne ondeugden had afgezet, over eene geldzaak

en eene misdaad bij Keizer Mauritius aangeklaagd^

die aan den Metropolitaan^ den Bisfchop van La-

risfa ^ last gaf, om het eerfte te beöordcelen, ert

hem over het laatfte bericht te zenden. Maar deze

Bisfchop befliste beide de (lukken, veroordeelde ha-

DRI-

(*) L'hr. VI. Ep. 6$. Ct) ^^^'•- IV. Ep. 34.

(§) Lihi; II. Ep. 48. C**) ^i^*' V. Ep. 5.
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^

DRIANUS, en liet hem gevangen zetten, alhoewel iil

deze zich op den Keizer beroepen had. Mauritius ^^^
liet de zaak nader onderzoeken, wnar bij hadria- Hoofdft,

Nus werd vrijgefproken. Maar onverwachts gaf de "^ C. G.

Keizer nader bevel aan den Primaat van Oosi - I/Iy-
[^^ ^22*

ricum , den Bisfchop van yustiniajia Prima , die

eene Patriarchale waardigheid, volgends de ichik-

king van Keizer justinianus , bekleedde , om deze

zaak nogmaal te behandelen , en deze bevestigde de

veroordeling van hadrianus , die daar op zich met

zijn beklag naa Rome wendde, gregorius, zijne

zaak nauwkeurig onderzocht hebbende, vond hem

geheel onfchuldig, en beftrafte de beide Bisfchoppen

zijne Richters nadruklijk (*), ja aan den Primaat^

over wien hij toch eigenlijk geen rechtsgebied had,

maakte hij , uit kracht van het gezag van den Prins

der y^postekn , petrus , bekend , dat hij hem voor

30 dagen uit de Kerkelijke Gemeenfchap iiitfloot,

terwijl hij eene volkomene boete had te doen, en

aan den MetropoUtaan ontnam hij alle gezag over

hadrianus , wien hij voortaan zelf richten wilde.

Meer zwarigheid vond gregorius bij een Kerke-

lijk geval in West-Illyricum, natalis, Bisfchop

van Salona in Daltnati'é, had zijnen Aartsdiaken

honoratus tot Presbyter benoemd, waar door At'

ze , in de daad , van eene aanzienlijke waardigheid

,

welke geen Presbyter bekleden kon, beroofd was,

ten einde zich aan honoratus te wreeken, die

hem de overlevering van eenige Kerkgereedfchappen

bad

(*) Libr. IIF. Epist. 67.
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III had geweigerd , omdat de Bisfchop te veel van gaa-

BOEK teiijën hield, gregorius gebood hem honoratus

Hoolclit. i" ^y'^ ouden post te herflellen, onder ftralFe, dat

.m C. G hij het hem toegeflane pallium verliezen zou (*).

tot
6^2' ^^^^ niaakte hij dit bevel aan de Bisfchoppen van

. Dalmati'è bekend (f). Kort daar na ftierf nata-

ijs. Nu verbood gregorius, in het jaar 590, aan

gemelde Bisfchoppen, zonder zijn voorweten, eenen

anderen Bisfchop van Salona in te wijden, voordat

hij bericht zou hebben van de zeden des nieuwver-

kozenen , waar toe hij honoratus aanprees , maai'

den ondeugenden Presbyter maximus uitdruklijk uit-

floot (§). Evenwel verkozen zij dezen maximus,

wien zij ook inwijdden, omdat deze een Keizerlijk

bevel ten zijnen voordeele verkregen had (**}. gre-

gorius fchrecf hem daar op, dat hij zich van alle

ambtsbedieningen, op ftraffe van den Ban van God

en den Apostel petrus, zou onthouden, tot dat aan

gregorius het bevel des Keizers gebleken was.

Dezen Brief van gregorius liet riaximus openlijk

verfcheuren , en klaagde hem zelfs bij den Keizer

aan, dat hij (\tn Bisfchop malcuus, zijnen fchul-

denaar, in de gevangenis om hals had laten bren-

gen. Hier op fchrecf gregorius aan zijnen zaak-

gelastigden te Konpantinopolen (ff), aan zijne door-

. luchtigfte Heeren , ( den Keizer en zijne Zoonen ,

)

voor te dragen, dat hij God vreesde, en fchriktc,

om

(*) Libr. II. Epist. 18. Ct) Epist. 19.

(§) Libr. IV. Kp. 10. (**) Libr. IV. Ep. 20.

(ft) Libr. IV. Epiit. 47.
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om deelachtig te zijn aan de dood van eenig liI

mensch; dat malchus, zonder gevangenis, onver- ^°^'^

•ziens gellorven was,. voorts verklaarde hij, dat hij HooïcKh

eer iterven wilde, dan eenige vernedering der Kerk "^ C- ^•

van den H. petiius, dulden- Maar de Keizer, die
/oj"^ 522!

hem buitendien niet zeer genegen was
, gebood hem ,

MAXIMUS als Bisfchop te erkennen, en dien, als hij

zich voor hem vertoonde, wel te ontvangen, gre-

GORius beklaagde zich hier over bij de Keizerin (*),

evenwel uit gehoorzaamheid, fchreef hij, Vv'ilde hij

wel door de vingeren zien, dat maxdius zonder

zyne voorkennis was ingewijd-j maar zijne lloutheid'^

-om.zijn ambt te bedienen, daar hij onder deriban

was-, en-de verwaarlozhig der Kerketucht, kon hij

niet voorbijzien. Vervolgends vermaande hij de Gees-

telijkheid en Gemeenten in Dahnati'è^ geene gemeen-

fchap met maximus , en deszelfs aanhangers , te

iiouden (f)* Di- ^^^d werking, en maximus ver--

•iiederde zich eindelijk. Hij liet zich te Ravenna

-vinden, alwaar hij, door bemiddeling van den Ex*
•^irch, door 'sPaiifen gevolmagtigden werd ontv^n-

^gen. Hij. . zuiverde zich, met een eed, voor het

ligchaam van den Heiligen apollinaris , wegens

Simsnië en andere befchuldigingen. JNIaar vooraf

wierp hij zich drie uuren lang midden in de ftad

neder, uitroepende: Ik heh tegen God en den Za*

iigften Vader gregorius gezondigd (§)! Waar

op

(*) Libr. V. Ep. 21. (t) /- VI. Ep. 26, 27.

(5) Lii?r, VII. Episf. 17. VUL 10. IX. 79, 80.

fragm. in Appcnd. Epp. Greg. p. 1206»

X. Deel. O



ftio KERK EL IJ KE
in op GRRGORius hem fchreef, dat hij zijne ongenade

r.oEK (ingrat'uiido ^ introk, en gereed was hem het fi/?///-

Hoofdft. ^^^ te zenden (). GREGORiüS ondernam zelfs,; den

t\^C. G. Patriarch van Konflaniimpolen ^ joannes, meer

»^! ^L* dan eens te onderhouden, omdat athanasius, een
tot 022. ' '

. ..! Monnik en te geUjk Ouderling, in eene Kerk aldaar

iner ftokken geflagen , en nog een ander Ouderling

onrechtvaardig behandeld was, hij fchreef hem, dat

een Bisfchop zich niet door flagen gevreesd moest

maken, wij zijn, zegt hij, tot Herders, niet tot

vérvolgers, ben:emd,'en het zou eene nieuwe ti\ on-

gehoorde leer zijn, iemand door flagen tot het geloof

te dwingen (f). Ondertusfchen kreunde zich de

Patriarch niet aan dit fchrijven van greóorius (§},

•zoo veel fcheelde het, dat deze bij .die: gelegenheid

eenig gezag zou hebben gebruikt als over eenen aan

iïem ondergefchikten Bisfchop,

Zijn ijver *'i*-jMaar des te ijveriger was gregorIus, daar y' waar
tegen de

;^jn;.invloed werlven:kon, omtrent de zeden derGeeste?»

vanSimo-'ïp^"* Een der heerfchende misbraiken bij dezelven

nië enora- was , het koopen van Kerkelijke ambten en waardighe-
trencden

^jgj-j (Jqqj. gjften en gefchenken,- hetwelIcGRÈGORius,

huwden met anderen, reeds vroeger, de Keïterij van sdion
ftr.at der ^^ Simonie ^ ( Simoniaca- Harefis , ) noemde. Daar-

ken. tegen verzoekt hij den Frankifchen Koning chilöe-

•bert (**) , en de Koningin brunehild (ff) te

waken, en wilde ten dien einde een Synode gehou-

den

.-(*) Libr. IX. Ep. 81. Ct) Libr. llh Ep, SZ*

(S) Libr. IV. Ep. 42. (**) Libr, V. Ep, $5.

Ctt) Z;Z>/-. IX. Ep» II.
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itn hebben enz. Ook was hrj zeer gezet, zoo al III

jiiet op een geheel ongehuwd leven, ten minden op
^^^

de onthouding der Geestelijkheid,; zonder daar bij te HLoofdd.

letten op de fchandelijke gevolgen , welke uit dezen na C. G.

dwang voortvloeiden , waarom hij ook meermalen ^^j"^ ^^3]

aan Geestelijken en Bisfchoppen moest verbieden,

geene vreemde vrouwen in hunne woningen aan te

nemen (*). Men heeft eenen Brief van ulrich,

Bisfchop van Augsburg ^ bijgebragt, in de IXde

eeuw, aan Paus nicolaus I. gefchreven, waar in

gemeld wordt, dat gregorius, aan de Kerkelijken

het huwlijk verboden hebbende, kort daar na bevo- .

len had, visch te halen uit zijnen vijver, bij welke

gelegenheid men 6,000 hoofden van kinderen uit

den vijver had gehaald , hetwelk hem , omdat hij ge-

voelde, dat dit allen onechte kinderen van Kerkelij-

ken waren, bewogen had, hun het huwlijk weder

Vi-y te laten (f).

^ ;Niet zelden komen in de Brieven van gregorius Cardina*

voor Cardinalés Episcopi Presbyteri et Diaconie die 'esEpis-

evenwel niets gemeens hebben met de latere Kardt-
Presbi-'te-

nalen der Roomfcke Kerk. In het Latijn van deze ri et Dia-

eeuw betekende Cardinalis zoo veel als de voornaam'
^^"^^^

fte. Zelfs werd een der Opperbevelhebbers te Roms

pnder de Oost - Gothifche Koningen Princeps. Cardi»

nalis genoemd (§). Iemand tot zulken rang ver-

heffen noemde men Cardinare of Incardinare, Den

Bis*

(*) libr. I. Ep. 52. IX. 60, 106. XIII. 35.

(t) Centuriat. Blagdeb. Cent. VI. C. 7. p. 388.

(§) CASsioDOR, U VII. Ep. 31. T, i. p: llt.

o a
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III

. BOEK
XllI

HoofdlL
naC. G.

Jnnr 476.
tot 622.

Zijnezorg

voor het

Monni-
kenwe-
zen.

Bisfchop. werd deze iinaïii gegeven , om hem varl

nnderen te ondericheidcn , die ongegronde aaufpraak

maakten op het beftuur van zijne Gemeente ; en

aan de Ouderlingen en Kerkendienaren ^ als eerde

Leeraaren van zekere Kerken of Opzieners van arm-

huizen en andere Kerkelijke gebouwen. Maar deze

namen en waardigheid zijn van tijd tot tijd in eenen

meer bepaalden zin aan de Kerk van Rome eigert

geworden.

Bijzonder zorgde grügorius voor den Monniken •

fhmd, omtrent welken hij verfcheidene voorfcii riften

geeft in zijne Brieven ; ook fchonk hij hun , ten

aanzien van hunne afhanglijkheid van de Bisfchop-

pen, verfcheidene vrijheden , (^exemtiones.^ Voor-

naamlijk werden door hem in eene Kerkvergadering

te Rome ^ in het jaar 601 , voor de Monniken vele

vrijheden bepaald ( * ) , zonder dat zij daarom uit-

druklijk van de afhanglijkheid der Bisfchoppen in het

algemeen ontflagen werden , hoewel velen van tijJ

tot tijd zich daar toe van de vergunningen van gre*

GORlus bediend hebben , om zich geheel onafhang-

lijk van de Bisfchoppen te maken.

Dewijl GUEGORius zulk een groot voordander was

van den Monnikenftand, moest hem eene wet van

Keizer Mauritius, van het jaar -593, ongemeen

treffen , volgends welke aan alle wereldlijke ambte-

naren en aan de kriigslieden verboden werd , zich

in een Klooster te begeven, waar tegen hij ook

eenen nadruklijken Brief aan den Keizer fchreef (f).

Voo'rts

C*) HARD. Conc. T. m.p, 537. CO L. III. Ep. 6^.
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Voorts zijn 'er van hem drie vrijheidsbrieven aan III

de Oiidden en den Abt van een Klooster te Augiis- ^^^^

todunnm^ {Autim^ (*), waar van de echtheid rioofJll.

beftrcden , maar door de Benedictynen verdedigd ^ ^'3'

wordt ; een andere vermaarde vrijheidsbrief voor ^q[ (^i^'.

het Klooster van den Heiligen medard te Sois- • —

fons , welken gregorius in het jaar 594 zal gege-

ven hebben, wordt insgelijks door de geleerden on-

echt verklaard, fchoon de Benedictynen hem insge-

lijks hebben trachten te verdedigen (f).

Ook heeft men in later tijden getwist, of grego-

rius de fiichter is geiveest van Kerke/ijken naar

zekeren regel gemeenfchappelijk levende? (^Canonici

regulares,') Waaromtrent men kan toegeven, dat

hij 'er, als het ware, de voorbereiding toe gemaakt

heeft, maar eigenlijk zijn deze reguliere Kanunniken

van later tijd.

Gelijk men, om de genegenheid en zorg van gregori.

GREGORIUS voor dc Monniken , hem den Vader der
^^^ ^^^.^

Monniken genoemd heeft , zoo heeft men hem ook moniëu.

fomtijds den Vader der Cteremoniën gcijoemd, niet

omdat hij juist Godsdienstplegtigheden uitvond, met

welke de Christenen reeds geiweg overladen waren,

maar omdat hij ze met eenige nieuwe bijzonderheden

verrijkte, en over het geheel verfraaide en verficrde.

Van fommigen werd hem verweten , dat hij de Kon^

JiantinopolitaanfcheKoxk te veel navolgde , waar tegen

hij ^ich in eenen Brief aan denBisfchop viXiSyracufe

ver'

(*) Lihr, XIII. Epht. S, 9, lo.

Cf) /ippevd, ad S. Gregor. Epp. p. 1284.

O3
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•

III verdedigt ( ). Van gregorius zorgvuldigheid

BOEK voor de Kerkplegtigheden getuigt een werk over den

Hoofdll.
Kerkendienst , ( Liturgie , ) onder den tijtel Liber

na C. G. Sacramentort4m in de uitgave zijner werken te vin-

Jaar 4^0*
(j^n (l), en bijzonder in hetzelve een voorfchrift

, van het vieren des Heiligen Avondmaah , ( Canon

Misfcs. ) Men heeft davirömtrent aan te merken , dat

een dergelijk werk van leo den Grooien, en een

van GELASius daar bij ten grondflag ligt, doch dat

het even gelijk dezen vele invoegzekn heeft van laa-

ter tijden; muratori heeft bijzonder in den Canon

Misfcs bewijzen meenen te vinden voor de oudheid

der Transfiihflantiatie ^ maar is door ernesti (§)
wederlcgd. Ook vindt men nog in de uitgave zijner

werken Zegenwenfchen van eenen Bisfchop aan zijne

Gemeente , ( Benedictionale f, benedictiones
, ) en

een Boek van Kerkelijke Beurtgezangen^ ( Liber

Antiphonarius ^') en nog een dergelijk, Q Liber Res-

ponfalis ftve Antiphonnrius ^^ maar derzelver echt-

heid wordt met reden geloochend , dewijl zij blijken

veel jonger te zijn, dan de tijden van gregorius.

Zijn ge- In fommige opzigten fcheen gregorius gematigd
voelen

j^^ ^nne gevoelens omtrent gebruiken, welke naar
omtrent Z , ^ , o , , ,

de Besl- Bijgeloof fmaakten. Omtrent de Beelden der Heili*

den, gen^ bij voorbeeld: serenus, Bisfchop van Masji^

Ua^ had, omdat fommigen van zijne Gemeenten de

Beelden, die in de Kerken geplaatst waren, hadden

be-

C^ Lihr. IX. Epist. 12.

(I) (^PP' 'i^om. Vil, pag, 1-240.

( ^ ) /« jiuii-Muratorio pag, 9<5 , ^3. fq^.
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begonnen aan te bidden, dezelvcn laten breken en m
wegdoen, gregorius prees zijnen ijver , dat hij ^^^-^

niets wilde aangebeden hebben , wat met handen Hoofdf!.

gemaakt was, doch berispte hem tevens, dat hij de na C. G.

Beelden gebroken had (*). Want, zegt hij, zij
Jj'J'

^^ö.

worden in de Kerken gebruikt, opdat de genen, ...

die niet lezen kunnen, ten minrten aan den wand

ziende lezen , wat zij niet in (laat zijn , in de fchrif-

ten te lezen. Naderhand fchreef hij hem nog uit-

voeriger daar over (f). Zoo gaf hij aan eenen

Monnik, wien hij, op zijn begeerte. Beelden van

CHRISTUS, van de Maagd imaria, en van de Apos-

telen PETRUS en PAULUS toezond , daar bij (§) eene

vermaning , ten aanzien van het eerfte dezer Beelden

,

dat hij wel wist, dat hij niet om hetzelve verzocht

had, ten einde het als God te verëeren; maar om
door het aandenken aan Gods Zoon , door hulp van

zijn Beeld , zich tot deszelfs liefde op te wekken. Hij

zelf, voegt hij 'er bij, werpt zich niet Voor het*

zelve neder, als voor eene Godheid, maar hij aan-

bidt den genen , aan wien hij door hetzelve gedenkt.

Doch, fchoon hij dus den Beeldendienst veröor- Zijne Bij-

deelt , ten minllen denzelven poogt te verfchoonen , gejoovi^-

toont hij in vele andere opzichten een zwakke geest
i-eliquicu.

te zijn , die aan allerlei foort van Bijgeloof verflaafd

was. Aan den bovengemelden Monnik, wien hij

waarfchuwde, het Beeld van Christus niet te aan-

bidden, zond hij, behalven een kruis, nog eeneit

(*) Lihr. IX. Ep. 105. (t) Libr. Xl. Ep. 13.

C§) Libr. IX. Ep. 52.

O4
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lil ficutel^ dk hoven het heilig/h ligchaam van den

BOEK Jj)octel VKT^xjs, gezegend was (*). Zoqdanigen

Hooldil. fleutel, met wat hr^ir van joannes ö?^/; Dooper,

na C. G. zond hij ook aan den West - Gothifchen Koning

to'^
ó'^"' Ri^ccARED , die van dezen behoorlijli ontvangen

^-. moest worden , en die , het gene hij hem gevonden

werd, door zijnen zegen zou vermenigvuldigen (f).

Hij zond meer zuilie fleutels, en verklaart wat' 'er

voor kracliten in zulke fleutels Haken en waarom.

Daar was in deze fleutels iet van den keten van pe-

trus, waarom hij bij het overzenden van dcnzelven

aan twee voorname Heeren , den wensch voegt (g),

dat deze keten , welke dien Heiligen hals omflingcrd

had , ook hunnen hals , van denzelven afhangende ,

mogt heiligen , alzoo zulke Jleutels bij krankcn door

vele wonderen plagten te fchïtt'eren. Ook zond hij

een klein kruis met een weldaadig Jïukjen van ds

ketenen van petrus aan eenen patricius , met

bericht, dat dezen zijnen hals voor eeuwig van' de

zonden bevrijden zouden (**). In Iietzelfde kruis

\varen nog fi;ukjens ingefloteil van den rooster, op

welken de Martelaar laurentius gebraden was

;

deze zouden de Liefde Gods in hem ontfleken.

Zulke Reliquiën noemde gregqrius Heiligdommen^

(^Sanciuaria,') omtrent welke hij de Frankifche Ko-

ningin rrunehild, en de Bisfchoppeli en Abten,

waaifchuwde , dat zij niet op plaatzen bewaard

moesten worden, waar gemeene dooden begraven

lig-

() Uèr. IX. Ep. 52. (t) L'è''' IX. Ep. 122,

(9 Llbr. l. £/'. 30 , 3'- C*) ^'^'"» I"' ^A 33'
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liggen , en dat de Kerkdijken , die ze bewaken , hun III

behoorlijk onderhoud bekomen (). Doch voor- ^^^^

naamUjk openbaart zich zijn bijgeloof in eenen Hoofdrï.

Brief (f) aan de Keizerin konstantina, Gemaa- '^^ <-'• G.

lin van Mauritius, die hem verzocht, had, haar^Qj"^ JJ2]

het hoofd of iet anders van het ligcliaam van den —

—

Apostel PAULUS te zenden , ter inwijding eener

Kerk, die zij ter cere van dezen Apostel liet bou-

wen. Hij antwoordde haar in den gemelden Brief,

dat hij zulks niet doen kon, want dat men zulke lig-

chamen van Heihgen niet aanroeren veel min vervoeren

mogt, zonder gevaar van eene onmidlijke dood,

hetwelk hij met voorbeelden bewijst; men was bij

die van Rome niet gewoon, als men Keliquïén of

Heilige Overblijfzelen mededeelde, iet van de ligcha-

men der Heiligen te nemen; 'er werd flechts in eene

bos een doek , ( brandeum , bij de Griekfche Schrij-

vers 'ir^oivhov , ) overgezonden , welke men op de

ligchamen der Heihgen gelegd had ; als men deze in

eene gewijde Kerk eerbiedig bewaarde, gefchiedden

'er zoo vele wonderen door, als of de ligchamen

der Heiligen zelve daar verplaatst waren. Ten tijde

van den Bisfchop leg hadden eens eenige Grieken

daar aan getwijfeld, en daarom een dezer doeken in

ftukken gefneden, en terftond was 'er bloed uitge-

bpen. Hij venzekert, dat het wegnemen van zulke

ligchamen nooit ongeftraft blijft; hoewel hij te ge-

lijk het voorbeeld van eenige Griekfche Monniken

aan-

(*) Lihr. I. Epist. 57. VI. 49.

Cf) Libr. IV. Epist. 30.

05
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lïl aanvoert , die onlangs op het plein bij eene

BOEK j^erk te Rome 's nachts ligchamen van gemeene

Koofdft. dooien hadden opgegraven , welke zij als Heilige

na C. G. Reïiqtiiën naa hun Vaderland wilden medenemen

,

to^ 6"'»' ^^^^ ^^^ ^^ ^^^^ ^^^^ betrapt waren. Wat de

ligchamen der Apostelen petrus en paulus be-

treft, het was bekend, fclireef gregorius, dat,

ten tijde van hunnen Marteldood, Oosterfche Chris-

tenen te Rome gekomen waren, die hunne ligcha-

men voor zich begeerden, omdat zij hunne mede-

burgers waren. Men had dezelve in de Catacom-

hen of onderaardfche begraafplaatzen gelegd; maar

t als nu gemelde Christenen ze met verëenigde krach-

ten van daar wilden wegdragen, werden zij door

donder en blikfem zoo verfchrikt, en verflrooid,

dat zij geene moeite meer deeden. Daar op kwa-

men de Romeinen^ en droegen deze ligchamen in

de Kerken, waar zij nog bewaard worden. Zelfs

weigerde hij aan de Keizerin den zweetdoek van het

ligchaam van paulus, hetwelk zij verzocht had,

evenwel, dewijl hij hare godvruchtige begeerte niet

geheel ledig van de hand wilde wijzen , beloofde hij

wat van de ketenen te zullen zenden, welke di^zo.

Apostelen aan de handen en om den hals gedragen

hadden , nbgtans durfde hij dit niet zeker toezeg-

gen , want alfchoon de Priester voor velen , die

daarom verzochten, gemaklijk iet daar van afvijlde,

wilde hem dit echter voor anderen volflrekt niet

gelukken.

7;;ne Dit alles is echter eene kleinigheid bijzijn werk,

zuchten hetwelk hij in dt;zen zelfden geest gcfclircven heeft:

Dia-
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Dialogorum Libri IV de vita et miraculis Patrum III

halicorum , et de aternitate animariim ( * ) , waar ^^J^

van de echtheid door fommigeii, zonder genoegza- Hoofdif.

me reden , betwist is geworden. In dit werk ver- na C. G,

haalt GREGORius aan zijnen Kerkedienaar petrus , ^^^ ^22*

op deszelfs verlangen , de wonderen en buitenge

wone lotgevallen van een aantal Bisfchoppen en ^'g^pjoo-

vigheid
Monniken in ItaU'é , voornaamlijk van den Heiligen omtrent

BENEDiCTUS, ftichter der bekende Monniken - orde , ^'°"<^ö-

en PAULiNus Bisfchop van Nola. Wij willen ons

niet ophouden met de onnozele fprookjens, welke

de goede gregorius vertelt, en die zijn Diaken

met verrukking aanhoort. Alleen een enkel tot een

Haaltje : Het paard , waar op de Roomfche Bisfchop

jOANNES gereden had, wilde naderhand geene vrouw

dragen. Als eens een Jood zich 's nachts in eencn

Tempel van apollo bevond, zag hij eenen troep

booze geesten; die aan hunnen aanvoerer bericht-

ten, wat zij al tegen de vroomen gedaan hadden;

zoo had 'er een eenen Bisfchop door eene Non,

die bij hem inwoonde, reeds zoo ver verleid, dat

hij haar een zacht klapjen op den rug gegeven had; de

Jood bragt door dit verhaal den Bisfchop tot fchaam-

te , zoodat hij de Non fpoedig heenzond. Een

Preshijter riep zijnen dienaar: Kom, Dnivel, trek

mij de laarzen uit ! maar de werkelijke Duivel be-

gon dit reeds , tot hij hem van zich dreef. enz.

Midden echter onder zulke vertelzeltjes geeft gre-

gorius een en andermaal te v'^crllaan, dat 'er aan

be-

(*) 71:'??;. II. Opp. p(3g. i49-47<^
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lii bekeering en deugd raeer gelegen is, dan aan het

*^EK ^QQii vjin wonderwerken, -r- In het IVóe, Boek van

Hoofdft.
^'^^ ^^^^^ 9 ^'^^ GREGORius dc eeuwigheid van het

«a C. G. beftaan der ziel bewijzen , op verzoek van zijnen Dia-

tot^ 6^ ' ^^" ' ^" '^y ^^^^ zulks , door de bedenkingen daar-

tegen op zijne wijze weg. te ruimen, maar bijzon-

der door voorlxielden van verfchijniiigen van over-

ledenen , ja door foortgelijke voorbeelden wi! hij aan-

tonen , hoe de zielen der godlozen in een ligchaam-

lijk vuur lijden kunnen, waar toe hij het voorbeeld

aanhaalt, dat een Kluizenaar den Oost-Gothifchen

Koning DiETRicH , na deszelfs dood, in eenen

vuurlpuwenden berg heeft zien werpen.

Het Va- Nu begeert de Diaken , onderricht te worden , of
gevuur

jjj2n een Zuiverend^ of Vagevuur^ Qignis purga-

GORius torhis,') na de dood gelooven moet? Hier bewijst

het eerst oregorius uit de Heilige Schrift j dat elk in de
*^"£r«

geftcldhcid, waar in hij uit de wereld gaat, ook

voor het aanfLaand oordeel vcrfchijnen moet; maar

beweert tevens , dat voor zekere ligte overtredingen ,

nog voordat het oordeel plaats zal hebben , zulk een

vuur beftaat ^ omdat de Verlosfer zegt: de lastering

tegen den Heiligen Geest zal niet vergeven worden,

noch in deze, noch in ^e toekomende eeuw; en

gevolglijk te kennen geeft, dat zekere zonden eerst

in de toekomende eeuw vergeven wo];den; vervol-

gends brengt hij hier toe i Kor. III. 12. alwaar hij

door ijzer , koper , lood
, grove ; door hooi ,

flroo , floppelen , ligte zonden verftaat. Evenwel

moet men weten, dat niemand daar zelfs voor de

iilcinfte zonden ccnige zuivering bekomen zal, in-

dien
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dien bij bet niet in dit leven door -^ goede werken jf?

verdiend heeft. En d.it/bevestii»t hli, met voor- ü^-*
XI 1 1

beeiucn van gezichten en verrchijniiigcn." "Ehis-is Hoofdft.-

GREGORius , in der daad, de eerde, die bet Vage- ^^ €. G.

vuur ontftoken beeft , zoo als het in de Roomfcbe
\^^J ^l^'

Kelk genoemd en omfchrcven wordt* Men beeft .

wel plaatzen bij lactantïus , hilarius, ambro-

sius , AUGUSTiNus , dlc ccn Reinigend of Fage-

vuur leeren, maar eerst tia het laatfie Oordeel> Het

oudfte gewr.g van eene reiniging na de dood, hoe*

wel niet door een vagevuur, komt voor brj'GLE-

MENS van Akxandrïé. Daarvan is nog önderfchei-

den het denkbeeld van august'inus van den' zuive-

rend vuur na dit leven j als van eene fmart over het

verlies van iiardfche goederen^ — Dit werk van

GREGORius viel zoo zeer in den fmaak dezer en der

naastvolgende tijden, dat van geen van zijne overige

werken zoa vele Handfclirifren overig zijn. In het

midden der VVl^t eeuw vertaalde de Roomfbhe Bis-

fchop ZACHARTAS het voor de Grieken in bet

Grieksch. in de volgende eeuw werd 'er eene Ari-

gelfakfifche Vertaling van. gemaakt , misfchien door

den Koning alfred zelven. Ook was 'er toen

reeds eene Arahifche Vertaling van. In later tijden

is het ook in het Fransch e.n Hoogduitsch overgezet,

In de uitgaven van gregorius fchriften door de Zijne «ft-

Benedictynen^ vindt men een en ander uitlegkundig ^^^'^"'^'i^ï*

werk , ( in lihrum primum Regum , qui et SamueJis fen ^tn

^icitur ^ variarum expofitionum Z/Zr/ /fx (*},-//<- Brieven, ^

(*} Ti^m. lÜ. Opp. Part, II. />. 1-392.
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III per Cantifa. Cantiforum. expojttio (*^); in feptem

Y^m Pf<^lmos poenitentiales expofitio' (f), doch, behal-

Hoofdft. ven dat zij alle vermoeden , van onecht te zijn , met
na C. G. zich brengen ,; verdienen zij in waarheid den naam

10^ 62".' ^^" üitkgkundig niet. In de XIV Boeken, in wel-

-^—:— ken zijne Brieven verdeeld zijn , komen ook geene

godgeleerde onderwerpen en verhandelingen voor,

weinige uitgezonderd , welke daar en boven niet van

die natuur zijn , dat wij 'ei,* ons mede behoeven op

te houden.

Zijne . Doch a^n den anderen kant, waar fchranderheid
fta^tsver-

jj^ ftaatszaken gevorderd w'erd, was gregorius in

gsn. üaat , omy het Vaderland gewigtige dienden te bewij-

zen. Kort na het begin van zijn ambt, waren de

Keizerlijke Landen in het midden en beneden Ita/ie

en Rome zelve in den uiterflen nood^ door de Lan^

gobarden-, derzelver Koningin theodelinde, we-

duwe van den Koning autharich, die door haar

huwlijk met den Hertog agiluf , in het jaar 590,

dezen ten troon verhief, was wel van het KathoUjk

Geloof, en dus der Roomfche Kerk genegen; maar

de Langohardifche Veldheer ariulf rukte echter in

liet jaar 591 , met zijn leger voor Rome; grego-

rius viel van kommer over den ramp der burgeren

in eene ziekte. Hij beklaagde zich aan den Bisfchop

van Ravenna, dat de Keizerlijke Exarch geene hulp-

troepen zond , en ook geenen vrede fluiten wilde (§).

Hij poogde den Exarch daar toe te bewegen, ge-

ven*

(*) Pag. 397-4<^2. (f) Pag. 466-55^.

(§) Libr. II. Epiit. 35.
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veilde zich met zijne Romeinen htt aanzien van eenen IIÏ

kleinen ündeigefcliikten Staat, die in geval, van nood
^yIvï

voor zich zelven zorgen moest. Doch de -^jf<7rc//i HoofJft.

die den vijand eenige lieden ontnam , kreunde zich "^ C. G,

aan dit ajles niet, en de Koning agilulf verfcheei)
J^^"^ ^22*

zelf voor het genoegzaam weerloos Rome, Than$ ...

redde, gregorius de Hoofdftad , door, gelijk hij

meermalen deed, dezen Koning in het jaar 595 met

geld te verzachten , waar over Keizer Mauritius

zich echter onvergenoegd vertoonde, en gregorius

zag zich genoodzaakt, deswegens zich te verdedi-

gen C * } ; hij beklaagde zich ook in eenen Brief

aan de Keizerin over de onderdrukkingen , die 's Kei-

zers bevelhebbers pleegden in Italië^ Sicilië^ Corji»

ca (f). Eindelijk werd de vrede in het jaar 599

tot ftand gebragt, door eenen Abt, wien grego-

rius aan den Koning agilulf gezonden had. Maar

de nieuwe Exarch callinicus bedreef . weder zelf

vijandelijkheden, waar over agilulf zich geftreng

wreekte , tot dat omtrent het; jaar 604 andermaal een

vergelijk getroffen werd (§). Met dit alles was

gregorius aan het Hof niet- zeer gezien, de Kei-

zer Mauritius keurde zijnen twist af, over dea

titel van Oecumenifchen of algemeencn Bisfchop*

Doch deze Vorst verloor in het jaar 602 troon en

leven, door een oproer van zijn leger, en de wreed-

heid van FOKAS , die door alle Schrijvers als een

mori-

- (*) Gelijk hij deed in eenen Brief L. V. Ep. 40,

Ct) Libr. V. Epht. 41.

(§) PAUL. Diae. ds Geit, Lang, L, IV. C. 21, 24., 25,.2p,



tüi K E R K E L ÏJ K E

lil monfler van ondeugd wordt afgefchilderd. Dez«

Boek zond in het jaaf 603 zijn beeld en dat zijner Ge-

Hoofdft. niaalin , valgends gewoonte , naa Rome^ waar liet

na C. G. toegejuicht en door gregoPvIus in de Kapel van

«0^ 6^0' ^^" Keizerlijk Paleis geplaatst werd. gregorius

r zelf betuigde zijne onderwerping aan i^okas met

eenen Brief (*)? welke met deze woorden begint:

5, Eere zij God in de hoogte ! die , zoo als gelchre*

i,, ven ftaat, de tijden verandert, de rijken verzet 1'*

en welke Brief verder vol overvloejende zegenwenfchen

is. Ook wenschte hij -des Keizers Gemalin leontia

geluk met hare verheffing op den troon , God dankende ,

dat, in plaats van den voorgaandcn zwaren 'last,

den onderdanen thans een zoo ligt juk opgelegd

was geworden (f).

Aanmer- Wegens deze Brieven hebben vele Protefiantfche

kingen
^ Schrijvers gregorius zware verwijtingen gedaan , om

karakter, dat hij aan eenenVorfl:en-moorder,rijksverweldiger,en

wreedjiard, zoo vleijend gefchreven heeft, men kan

echter aanmerken, dat gregorius hier meer fchreef

als een Hoveling , die de gunst des nieuwen Kei-

zers , wie hij dan ook ware, nodig had; over het

fllgemeen was gregorius anders , in den fchijn ten

minllen, befcheiden en onderdanig jegens zijne Opper-

heeren, gelijk hij zich doorgaans ootmoedig en ne-

derig betoonde , zoo lang het zijne hoogere rechten

,

volgends welke hij zich als eenen opvolger van den

Prins der Apostelen befchouwde, niet betrof. Om
de.

(*) L. XIII. Ep. 31.

(t) /. c. Ep. 38.
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deze te handhaven en uit te breiden , wist hij , als m
een fchniuder man , alle middijlen ter hand te flaan. ^^'''^

Als Bisfchop op zich zclven aangemerkt, was hij pj[oyj,jjf.

een voorbeeldig Opziener der Geestelijkheid , een "^ C. G.

handhaver der Kcrketucht, en een voorbeeld van .'''l"^
j^' '

' lOt 0-2-

prijswaardige zeden ; maar zoodra hij zich voorlielt

de eerfte en opperfle gebiedende Bisfchop der Chris-

tenheid te zijn, dan verliest hij zijnen liiiRer, en

wordt een voorloper der hesrschzuchtige Paufc-n.

Als Monnik zou men hem onverbeterlijk kimncii

noemen, indien deze nieuwe foort van Heiligheid

in de daad een volmaakter Christendom ware; als

Geleerde^ en bijzonder als Godgeleerde ^ verfchijnt

hij Hechts zeer middelmatig; ja hij gaf der echte

Romeinsch - Griekfche Geleerdheid den laatflen dood-

fteek; voegt men 'er bij zijne zucht voor het Bij-

geloofd en zijne ellendige wijze van Bijhelverklaren^

dan kan men het niemand kwalijk nemen, als hij

hem zelfs als een fchadelijk man voor den Gods-»

dienst en Godgeleerdheid aanziet; fchoon men zich

niet zal bevreemden , dat hem zijn leeftijd en de

naastvolgende den cernaaiii van den Grooten heeft

waardig gekeurd.

Na een beftuur van 13 jaren overleed deze Eis- Zijn un..j

en nn^e-

dachtenis
fchop in het jaar 604 , en werd in de Pieterskerk ^" ^'"'^^

begraven. Eén zijner Opvolgers, gregorius IV,

liet in de IXde eeuw zijn lijk onder den Altaar leg-

gen, die naar hem den naam draagt, alwaar men

zedert jaarlijks zijn feest vierde met nachtwaken;

men kuste zijnen mantel, het kruis, met overblijf-

zelen der Heiligen opgevuld, hetwelk hij op de

X. Deel. P borit
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ni borst gedragen had, en zijnen gordel (*). In de-

BOEK zelfde eeuw werd liet een en ander van ziin lig-
XIII

Hoofdft. chaam in het beroemde Klooster van den Heiligen

na C. G. MEDARDUS te Soisfons^ en zijn hoofd in een ander

Jaar 470 j^jQ^gj-gj. j-g ^q]j^ gebragt Cf)» Aan wonderen, die
-tot 022. o o V 1 •

. door hem verricht zullen zijn, ontbreekt het niet,

hoewel zij eerst door PAULusen joANNEsZ)/rt!Co««y,

twee of driehonderd jaren na zijne dood , zijn opge-

tekend. Hij dreef den Duivel met behulp van ReJi-

qui'èn uit eene Arïaanfche Kerk, en men zag dien,

in de gedaante van een zwijn, 'er uitlopen (§).

Eene vrouw, welke hij in het H. Avondmaal het ge-

wijde brood Mrilde overreiken , met verzekering , dat

zij het ligchaam van Christus ontving, belachte

dit, omdat het een ftuk van het brood was, het-

welk zij zelve gebakken, en als een gefchenk in de

Kerk gebragt had. Zoodra gregoriüs dit vernam,

vermaande hij de Gemeente tot het gebed, dat God

op eene zichtbare wijze de gelovigen (lerken , en de

ongelovigen overtuigen mogt. Men bad; waar op

hij naa het Altaar ging, en het gewijde brood ont-

dekte, vindende toen in plaats van hetzelve een ftuk

van een' bloedigen vinger; de vrouw dus befchaamd

hebbende , verkreeg 'hij weder van God door het ge-

raeenfchaplijk gebed, dat dit een ftuk brood werd , om

van de vrouw gebruikt te kunnen worden (**). In-

zon-

(*)joANN. Biac. Vita S. Gregor. L. IVé C. 80.

( f ) Fit, Gregor. per Benedictin,

(§)joANN. Diac. Libr. II. Cap, 31.

(**) vhXSL.Diac, vit.J.Greg, C. 23.JOANN. Diac. L. II. C. 41.
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ïonderheïd is het verhaal van zijne voorbidding Ilt

voor de ziel van Keizer trajanus beleend. Als hij °^^'^

eens over de markt ging, die naar dezen Vorst den Hoofdft.

naam droeg, herdacht hij eene prijswaardige hande- "^ C. G»

iing van denzelven , jegens eene onderdrukte oude
l^^ ^^a!

vrouw, en bad God met tranen, dat hij aan zijne

belofte wilde gedenken , die hij aan de befchermers

der verdrukten gegeven had. Hij kwam vervolgends

bij het Graf van St, Pieter ^ alwaar hij voortvoer

te bidden; en toen als flapend in eene verrukking

viel, in welke hem geopenbaard werd, dat zijn ge-»

bed verhoord was, maar tevens werd hem aanga*

zegd, dat hij niet weder op die wijze zou bidden,

voor zulken , die zonder Doop geltorven waren (*).

Evenwel fchijnen de Romeinen , van deze wonde*

fen, die gregorius in zijn leven verricht zou heb-

ben, bij zijn derven, niet algemeen overtuigd ge-

weest te zijn. Trouwens, joannes Diaconus (f)
verhaalt, dat, als 'er toen een algemeene hongers-

nood plaats had, de uitftrooijers der oude lasterin-

gen, dat GREGORIUS de fchatten van zijn Patriar-

•chaat verkwist had , dewijl zij zich nu aan zijn

perfoon niet konden wreken, zijne Boeken begon-

nen te verbranden, hetwelk echter gefluit werd

door zijnen hem zoo waarden Diaken petrus , die

verklaarde, dat hij meermalen den H. Geest, in de

gedaante eener duive , boven zijn hoofd had zien

zweeven, en die, als het volk nog twijfelde, hen

be-

(*) PAUL. Diac. C. 27. jOANN. Diac^ L, II. C. 44,

(f) Libr. IV. Cap. 69.

P %
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111 Rome, gedurende dit Tijdvak, zien wij, dat zij

BOEK nog fteeds onderdanen waren van de Heeren van
XIII

Hoofdft. -^ow^? f^e Oost-Gothifche Koningen, en de Griek-

na C. G. fche Keizeren ; wij zien, dat de Oosterfche Patri^

10^ 6^2' ^^^'^^'^ hen als liuns gelijken bleven aanmerken

;

. zelfs erkenden niet alle Westerfehe Bisfchoppen hun-

king over ^^ Opperhoofdigheid , maar gedroegen zich naar de

gniu'-van Kerkenwetten ; en die wetten, welke de Bisfchoppen

het gezag van Rome gaven , bepaalden zich tot hun eigen

n^' Kerspel bepaaldelijk j evenwel, de twee zoo ver-

fcheBis- maarde en werkzame Bisfchoppen, leo de Grootc

fcboppen yjj. }^g^ voorgaande, en gregorius de Groots uit

dit Tijdvak, hadden groote (lappen gedaan, waar

door zij dat aanzien nader kwamen, hetwelk hunne

navolgers, langs den door hen gebaanden weg, ver-

kregen hebben. De meeste Westerfehe Bisfchoppen

begonnen hun Geestelijk Rechtsgebied te eerbiedi-

digen , de benaauwde toeftand , waar in Rome en het

Keizerlijk lialie zich bevond, kwam hun uitnemend

te pas , om hun aanzien en invloed te vermeerde-

ren. Wij hebben gezien , hoe reeds vele Bisfchop-

ipen erkenden , dat die van Rome onder geenen

Richter (tonden, dan onder God alleen; onder óen

ïiaam van den Apostel petrus breidden zij de pa-

len van hunne magt meer en meer uit; terwijl de

Oosterfche Kerken ellendig gefchud werden door

Godsdiensttwisten, die op algemeene Kerkvergade-

ringen beflist werden, werd hun floel geacht als

de ?etel der Rechtzinnigheid ; terwijl zij zich tot

^fchenners der Geestelijkheid opwierpen, en hun

^g^Ulum als €Qn iiii;nmnteB.d gefchenk uitdeelden,

Pooc
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Door hunne houding van nederigheid en onderwer- ni

ping , als gehoorzame onderdanen , wekten zij de ^^^^

gunst der Vorfïen, die hun daar tegen in het Ker- nonfdd.

kelijke zoo veel meer eer bewezen , terwijl zij hun- na C. G.

ne zaak fteeds als de zaak van God en den Apos- l^J J^^!*

tel PETRUS deden voorkomen. Ook maakten zij

ten hunnen voordeele fpoedig gebruik van de talrijke

fchaarcn van Monniken; nieuwe Gemeenten, welke

door dezelven onder de Heidenen gefticht werden,

waren afhanglijk van den Bisfchop van Rome enz.

Een genootfchap van menfchen , zoo als de Verzarae-

Christelijke Kerk , had zeker fommige wetten en l'"^,^'^".

,
Kei-kehj-

voorfchriften nodig , ook waren dezelve , wat het keWetten

wrezenlijke betrof, in de Heilige Schrifren bevat,

maar van tijd tot tijd, oordeelde men bijzondere

voorfchriften en regelen , naar de omftandighedeii

gefchikt, te behoeven; en de bijzondere Kerkverga-

deringen zorgden ook voor zoodanige regelen voor

hunne Gemeenten; maar algemeene, of een alge-

meen Kerkelijk Recht- of Wetboek voor alle Chris-

tenen, buiten het gene in de fchriften der Apostelen

daar toe behoorende gevonden wordt, had men niet

voor de vierde eeuw; trouwens, de zoogcnoemde

Apostoïifche Kerkverordeningen
, (Conflitutiones ^pos*

toUca ,) en de Apostolifche Kerkregelen^ (JCanones

yJpostoUci ^^ fchijnen niet ouder te zijn, dan van

deze eeuw ( * ) ; dionysius de Kleine , bekend

door zijne Tijdrekening, vertaalde de vijftig eerfteu

van deze KerkregeJen 'm het Latijn, omtrent het

mid-

(*) Z:e Dcell. Bla.h. .q-^.

P4
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ni midden der Vide eeuw, en van toen jif namen de
fiom Bisfchoppen van Rome ze als echt aan, maar niet

Ho'ofdit. ^^ overige 35 , enkel , omdat deze niet vertaald

na C. G. waren.

xLT %2' ^^^ ^^^ echter nog Kerkelijiie Wetten uit den

leeftijd der Apostelen bezitten , indien de fchriften

no^Ysi- echtheid hadden, vvellce aan dionysius den /4teo-
T s wer&
orerde p^igiet worden toegekend, die door paulus bekeerd

iverkelij- vverd , en die de eerfte Bisfchop of gewoon Leeraar

r"-chic
^^" Gemeente te Athenen geweest zal zijn (*),

alwaar hij ook, volgends latere Martyrologia ^ den

marteldood zal geleden hebben. Doch, reeds lang

is bewezen , dat men hem verward heeft met eencn

lateren dionysius , die in de lilde eeuw , onder

meer andere Leeraaren van het Christendom , uit

Italië in Gallië gekomen , hetzelve bijzonder te Lu»

tetia of Parys verkondigd zal hebben. Geen Schrij-

ver der vijf eerde eeuwen had aan den eerden dio-

KYSius eenig gefcbrift toegekend, maar in het jaar

533 beriepen zich de Severianen , een foort van

V Eutychii'iiien ^ in een gefprek met de KothoUjken te

Konflantinopolen gehouden (f), op zijne fchriften.

De Katholijken vraagden naar de .echtheid dezer

fchriften, op welke vr;iag de Severianen zich niet

verder uitlieten. Evenwel waren deze fchriften ,

wegens het Myflike en Geheimenisvoïle van den in-

houd zoo zeer naar den fmaak dezer tijden , dat

zij

(*) KU5EIÏ. Ilist. Eccles. III. 4.

(+) CoV.atio L'o'.'flar.tin. in Hnyduin. Act. CovciU

Torn. IL ^ag, \\6i.
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zij fpoedig ingang vonden , en bijzonder bij de III

Grkkfche Christenen, fotiüs (*) haalt het Boek ^^^
aan van zekeren Presbijter, theodorus, hetwelk Hoofdfl.

hij, omtrent het midden der Vilde eeuw, voor de ^^ C. G.

echtheid der fchriften van den Heiligen dionysius
\q^ ^^^^

gefchreven heeft. De Schrijvers der Latijnlche Kerk ——

—

wisten reeds in de Vide eeuw iet van de^e fchrif-

ten, dewijl GREGORius de Groote eene plaats uit

dezelve van hooren zeggen aanhaalt, in zijne Predi»

katiën (f). Maar eerst, in de eeuw van fotius,

werden zij in deze Kerk recht bekend, en zonder

eenig verder onderzoek aangenomen , meer dan ééns

in het Latijn vertaald, vermeerderd met eene fabel-

achtige Levensbefchrijving van den gewaanden Schrij-

ver, en dus heel fpoedig eene geliefkoosde lezing

voor Monniken en alle Mijflieken (§).

Onder deze fchriften is 'er één, over het Ker»

keiijk Bewind , Q de Ecclefiastica Hierarchia, )

Dit Heilig Kerkhejluur , zegt de Schrijver, of de

Geestelijkheid, (Clerus,') bevat in zich eene waar-

de van Godlijk ingegevene wetenfchap, kracht

,

en volmaaktheid , welke den genen , die daar

in uit hierarchifche verborgenheden en leeringen

ziin ingewijd , uit boven aardfche en geheiligde

iiitfpraken der Godheid bewezen moeten worden.

De

(*) Biblioth. Cod. ^. pag, 4.

( f ) Libr. II. HomiL 34. in Eiiangelia T, I. Opp.

(§) Men verg. joh. daille de SS, qu^ fub Dionyjii

Areopagitts et Ignatii Antiocheni nomintbus cireumfe-

rurJHf, Libri duo Geneva i66ö. 410.

P5



^34 K E R K E L IJ K E

in De Hiërarchie begrijpt alle Heilige ambtsverrichtin*

BOEK
,^,^^ gen in zich enz. Vcrvol^ends behandelt hij den

Hoofdft. ^^oop , de verhchting , ( (^ort^fAx, , ) welke eene foort

na C. G. van Godlijke geboorte is; het vieren van het Heilig

to: öJs! '^^'^"^™'^^^' ^^ inwijding van den Heilige Ohe; de

• inwijding tot Kerkelijke ambten en den Monniken-

ftand; eindelijk, de gebruiken, die bij overledenen

in acht genomen moeten worden. Van dit alles

verklaart hij de geheimen en verborgenheden , en dat

alles in ecnen gedwongenen ftijl vol van nieuwge-

fmeedde zeldzame woorden en famenvoegingen ,. on-

verftaanbaar en dweepachtig.

Het is dus zeker, dat wij uit de Apostolifche tij-

den geene verzameling van Kerkelijke Wetten overig

hebben. Toen de Kerkvergaderingen vermenigvul-

digden, maakten dezelven Kerkregels en voorfchrif-

ten 9 doch welke , omdat zij alleen gefchikt waren

voor bijzondere Gewesten , niet algemeen aangeno-

men noch bewaard werden. Het werk van sabi-

Nus, Macedoniaanfchen Bisfchop van Heraclea 'm

Thracië, in de eerfle tijden der Vde eeuw, hetwelk

men voor eene verzameling van zoodanige Kerkelijke

Wetten plagt te houden, was meer eene verzame-

ling van handelingen en echte (lukken dezer Kerk-

vergaderingen, (^(rwxycoyvi rcov SvvoSikuv,^ dan van

derzelver belluiten , tot zijn bijzonder gebruik , en

socRATES, die 'er in zijne Kerkelijke Gefchiedenis

dikwijls van gewaagt, bcfchuldigt hem bovendien

van partijdigheid en ontrouw, door het invullen of

weglaten der oorfpronglijke (lukken.

Wat de algemecne Kerkvergaderingen betreft, der-

zel*
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zciver voorfchriften waren, ja wel in de bedoeling, III

gefchikt voor de geheele Christen - Kerk , maar wer- ''P^*

den evenwel niet overal aangenomen , en de Kerk- Hoofdfl.

vergadering van Chalcedon van het jaar 451 is de ^^ C. G,

eerfle , waar men melding vindt van eene zoodanige
[^^ ^^a!

verzameling van Kerkwetten , en zij wil in haren

eerften Canon ( * ) , dat men alle tot hier toe van

de Heilige Vaderen op elke Kerkvergadering vastge-

ftelde Canones zal waarnemen; dewijl nu op deze

Kerkvergadering meer dan eens bediiiten der Kerk-

vergaderingen van Anti'óchïè^ Nicea, en Konjianti»

iiopokn uit verzamelingen werden voorgelezen, en

in hare Handelingen voorkomen, meende chr. jus-

TF.L, een Fransch Geleerde, hier eene verzameling

of wetboek van Kerkewetten ^ (^ Codex Canonum EC'

cl.'fue univerfa^^ gevonden te hebben, onder wel-

ken tijtel hij die ook heeft uitgegeven te Parys 1610

8vo (t). Doch zij is even min volledig, als eene

Latijnfche verzameling van Kerkwetten der ylfri'

kaanfche Kerk , die insgelijks door hem is uitgege-

ven , en die in bet begin der Vde eeuw zal opge-

fuld zijn (§).

Vollediger en gewigtiger is eene andere verzame-

lir.g, die joannes eerst een Pleitbezorger, (^Scholas'

ticus
, ) naderhand Ouderling te ^ntibchi'è , en ein-

delijk Patriarch te Konflantinopolen ^ van het jaar

(*) Tom. II. Act. Concil. Hard, png. 601.

(t) En naderhand in zijne Biblioth, Juris Casion,

Ftterh Tom. I. />. 29-68. Parii. l66l. fol.

(^) spiTTLER Gefchichte des Kanon. Rechts»
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III 5Ö4 tot 578 verzameld, en in welke hii de befluiten

BOEK der Kerkvergaderingen naar de onderfcheidene onder-

i-loorail.
^verpen onder vijftig tijtels of hoofden gerangfchikt

nn C. G. heeft; nog heeft dezelfde joannes eene andere ver-

il^^
<~ zameling van Kerkelijke Wetten, onder den tijtel:

tot 022, ^ • •

. l^o/ycczxvcüv nagelaten, in welke hij nevens de gemel-

de 50 tijtels met enkele aanhaling der daar toe be-

hoorende Kerkewetten , plaatfte de daar mede over-

eenflemmende Keizerlijke Wetten, bijzonder die van

jusTiNiAAN, zijnen begunftiger, aan wien hij zijn

Patriarchaat te danken had, betreffende de Kerke-

lijke zaken.

Verznme- Eindelijk trad de Roomfche Abt, dionysius de
Img v:ni

Jf^iejfjg niet eene verzameling van Kerkelijke Wet-
Kerkelij-

j

keWetten ten te voorfchijn , welke bijzonder in de Roomfche

door Dio- Kerk zeer gunffig ontvangen is , en opgang gemaakt

cien Klei.
heeft. Men had , zedert het laatst der Vde eeuw,

Een. eene Latijnfche Overzetting van de Nicéifche Kerk-

befluiten, waar bij ook nog eenige andere gevoegd

waren; deze, die bij dionysius prisca trcmslatlo

heet, was in zeer ruwe en onduidelijke bewoordin-

gen bevat; daarom werd dionysius, inzonderheid

door den Bisfchop van Snloua^ opgewekt, om eene

betere en vollediger vertaling en verzameling van

Griekfche Kerkwetten op te (tellen , welke hij voor

het jaar 525 nog tot ftand bragt, en die uit twee

Deelen beftaat, het eerfte, Bejlmten der Kerkverga^

deringen , het tweede , Brieven van Roomfche Bis-

fchoppen , welke van dien tijd af Epistolds decretales

genoemd zijn geworden. Men behoeft zich derhal-

ven niet te verwonderen, dat de Roomfche Bisfchop-

pt'tt
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pen zeer in hunnen fchik waren met dezen arbeid lir

van DiONYSius, die, op deze vvijze, hunne Brieven ^^-^^

naast de befluiten der Kerkvergaderingen plaatzende, Hooldd.

dus don weg baande , langs welken aan dezelven een ^^ C. G.

gelijk gezag met deze toegekend , en dus de aange-
1^^ ^^j*

matigde rechten en voorrechten dezer Bisfchoppen '

uitgebreid ^ve^den.

In het 11de Deel der uitgave der werken van leo

den Grooien^ door quesnel, komt nog voor eene

verzameling , onder het opfciirift : Codex omnium

Ecclefiustkorum Canonum et Conftitutorum S. fedis

ApostoUcce , omnium ,
qui hucusqiie prodierunt , veiusm

tisftmus et ampUsfimus ^ welke dus, volgends die op-

gave , ouder zou zijn , dan die van dionysius ,

doch, en in de voorrede en in de verzameling zelve

komen fpooren voor van latere bijvoegzelen , en het

vermoeden is niet onwaarfchijnlijk , dat deze verza-

meling niet voor de Roomfche Kerk , maar van eenen-

Geestelijken in Galli'è tot zijn bijzonder gebruik ge-

maakt is.

Behalven deze verzamelingen van Kerkevvetten Andere

werden om dezen tijd ook uittrékzels van dezelven verzam?-

vervaardigd. Bijzonder verwierf zich een Diaken uittrek-

te Karthago , omtrent het midden der Vde eeuw , z^'-^.

FULGENTius FERRANDUS , die ovcF de Eutychidan-

fche en andere twisten eenige Brieven en Opdellen

heeft nagelaten , eenen naam door zijn Breviarium

Canonum , beftaande in 232 korte voorflellen der

befluiten van voorgaande Kerkvergaderingen. Kort

daar na fchreef martinus , Bisfchop van Bracara

m Callict'é ^ <iB)(jga in Portugal ^^ een dergelijk

Bück.
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ÏII Boek. Deze man was uit Pannonië geboortig; hij

BOEK bezöclK de Heilige Plaatzen in het Oosten, en kreeg

Koofdft. by '^'^ gelegenheid eene voor die tijden zeldzame

na C. G. geleerdheid. Vervolgends in Galliciê gekomen , bragt

cot 622* ^^J ^^^^ ^^^ ' ^^^ bevestiging van het Katholijk Ge*

>. loof onder de Ariaanfche Sueven aldaar; hij (lichtte

Kloosters; (lelde aanwijzingen tot Godzaligheid op;

en werd Bisfchop van eene Kloosterkerk in dat Ge-

west. Na het jaar 560 verkreeg hij de waardigheid

van MetropoUtaan van Bracara, en overleed in het

jaar 580 (*). In zijn uittrekzel der Griekfche Kerk-

regelen, vergenoegde hij zich niet altijd met eene

bloote vertaling , maar hij nam zelfs de vrijheid

,

om ze te verklaren, het een weg te laten, het an-

der bij te voegen, naar mate de inrichtingen der

Westerfche Kerk hem toefcheenen te verëifchen.

Zoo wordt door hem, QCap. 39.) een Kerkregel

van Ancyra , die den Kerkedienaren vergunde te

trouwen, als zij bij hunne inwijding verklaarden,

dat zij niet ongetrouwd konden blijven, met deze

vergunning weggelaten. Ook is dit eene nieuwigheid

,

dat in de voorfchriften voor de Leeken, of het

volk , aan hetzelve allereerst alle aandeel in de verkie-

zing der Leeraaren ontnomen wordt.

Op deze wijze nam de behandeling van het Ker-

kelijke recht eene richting, welke de Hiërarchie 'm

het algemeen begunftigde , en in het bijzonder de

Bisfchoppelijke Ariftocratie voordeelig was, welke

met

(*) GREGOR. Tiiron. Hist. Franc. L. V. C. 38.ISIDOR,

Hi^pal. de Firis lUujlr. C. 22.
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met groote fchreden eene drukkende Oligarchie na- III

derde , terwijl de Vorften , hoe zeer zij eene menigte ^PJ:^

wetten omtrent Kerkelijke zaken uitvaardigden , in Hoofdft.

de daad enkel de befltiiten der Bisfchoppen beves- ^^ C« ^*

tigden , of zich door hen daar bij h'eten bcftuu-
\q^ \^^\

ren; ook bleven zij altijd enkel Leeken^ die aan de

uitbreiding van de Hiërarchie geene hindernis kon-

den of mogten toebrengen.

Tot de wezenlijke veranderingen, welke, ten de- Staat der

zen tijde , in de oorfpronglijke gefteldheid der Chris-
1

g^"''^"

telijke Kerk gebeurden , moeten ongetwijfeld gebragt

worden de fchikkingen , die omtrent de Monniken

gemaakt werden. Deze, die men in de oudfte

'Christenheid niet gekend had, moesten eigenlijk,

toen zij in de IVde eeuw opkwamen, Leeken zijn,

die hun gantfche leven aan de Godzaligheid toewijd-

den , maar fpoedig lieten zich fommigen van hen

tot Bisfchoppen wijden, en in het algemeen nader-

den zij op velerleië wijze aan de GeesteUjkheid

^

(Clerus,') Zij moesten verre van de fteden afgezon-

derd wonen, maar kwamen dikwijls bij. heele. troe-

pen in dezelven , om onrusten te ftichten , die de

Overheid en het Keizerlijke Hof zelf in verlegenheid

bragten. Zij moesten met handen - arbeid zich eene

fobere kostwinning ' maken , maar de Westerfche

Monniken hielden al fpoedig op, dezen pligt te ver-

'VuUen. Daartegen waren alle Monniken in het eerst

vijanden van Geleerdheid , maar het duurde niet

lang, of zij gaven zich aan de Wetenfchappen

over, en deeden zelfs uitfpraak in de fpitsvinnigfte

Codsdienstverfchillen. Dit alles breidde zich in de

Vde
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IIT Vde en Vide eeuw nog fteeds verder uit, en onder-
BOEK CTinjT nieuwe veranderini^en.
XllI " ^ "^

Hoofdft. De gefteldheid der tijden , in welken zoo vele

na C. G. ftaatsömwentelingen , oorlogen , verwoestingen , en

«ot ^0 2 ^^^^^^^^^^^^^^ê^^ plaats hadden, gaven aanleiding,

" dat vele menfchen eene vrijplaats daar tegen in de
Groot Kloosters zochten, voornaamlijk Geleerden, die de
aancnlvïin

, i j i

Moiiiii- ftille rust nodig hadden , en nergens dan in de

ken en Kloosters vonden. Daar men in den tegenwoordi-
Klooscers --j i i j i j

gen tyd veel werks van wonderen maakte, vond

men dezelven bijzonder bij de Monniken; deze won-

deren veroorzaakten bij velen hoogachting en eerbied

voor dezelven ; en het ftichten en begiftigen der

Kloosters werd aangezien, als een middel, om zich

bij God van zonden te zuiveren. Geen wonder

-derhalven, dat het getal der Kloosters aanmerkelijk

toenam , 'er was een ontallijke menigte van dezel-

ven in de Oosterfche Landen (*), in velen der

JEgyj)tifche Kloosters bevonden zich wel 5,000 Mon-

niken; dat 'er ten tijde van gregorius iien Groo-

ten 3,000 Nonnen te Rome waren , hebben wij

,

in de bijzonderheden van zijn leven, gezien.

Zij zijn Tot hier toe bleven de Monniken , hocvvrel 'er

nog Lee- ^ttAs zedert de IVde eeuw velen tot Geestelijken

werden aangenomen, nog van dezelven ondeilchei-

den , als Leekeii ,
gelijk zulks uit de wetten der

Keizers en uit de befluiten van Kerkvergaderingen

genoeg bewezen kan worden; nogtans werden zij

thans

(*) TnEODORETUS Relfgios, Hi'st. Eccles. Cap, 30. T.

III. P. II. pag. 1293.



GESCHIEDENIS. 241

thans niet meer met de overige Leeken gelijk ge- llI

llelJ, maar maakten als een' zekeren middelRand ^°^'^

tusfchen dezen en de Geestelijken uit. Sommige HootUlh

Bisfciioppen gaven hun reeds den naam Clericus ofnaC. G.

Geestelijke (*), ook onderfcheidden zij zich door ^^^"^ ^J^*

hunne kleding , welke de Bisfchoppen gedeeltelijk

'

navolgden; door het affcheeren van het haair [Ion-

den zij ook met dtGeestelijken gelijk, tot dat dezen

in de Vilde eeuw eene bijzondere wijze van het hoofd

te fcheeren aannamen , en daar door de zoogenoemde

Priesterlijke Kroon verkregen, doch welke de Mon-
niken vervolgcnds ook aangenomen hebben.

Zij bleven ook nog (leeds afhanglijk van de Bis- Afhang-

fchoppen van het Gewest , waar in de Kloosters la- y^.Y^'^
, , . , ^ cie Dis-

gen , en onderhoorig aan derzelver Geestelijk rechts- fchoppen

gebied , fchoon de Bisfchoppen van Rome hen dik-

wijls onder hunne befcherming nameen, en gelijk wij

van GREGORius den Groaten gezien hebben, hun

Vele vrijheden en ontflag verleenden, en de Room'

fche Bisfchop pelagius I, misfchien omtrent het

jaar SS7 •>
hun vergunde, om met medeweten van

den ftichter van hun Klooster, zelve hunnen Abt

te verkiezen, uit de waardigften van hun gezel-

fchap, hetwelk echter zich niet tot de Oosterlingen

uitftrekte, als bij welke, zelfs volgends de wetten

van jusTiNiANUS , de Abt of Archimandriet
, ( na-

men van gelijke betekenis , voor welken ook

^yniAivQff gebruikt wordt , ) door den Bisfchop

aangefteld , ten minden bevestigd moest wor-

den

(*) GREGou. Turofi. (U Glona MM, L. I. C. j6.

X. Deel. Q
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Itr <^en (*). In Frankryk , Spanje ^ Italië^ Afrika

^

"oEic
jiis ook in het Oosten , werden ook vele Kloosters

Hoofdft. ^^^"^ Bisfchoppen gedicht, die zelve Monniken ge-

na C. G. weest waren, theodoretus eindelijk maakt in
Tilt* A *^^

lót 6'''>' ^y"^ Brieven meermalen gewag van den Exarch der

p Monniken^ waar door hij waarfchijnlijk eenen Abt

verflaat, of een' Ouderling, die in den naam van

eenen Bisfchop het opperöpzicht had over verfchei-

dene Kloosters van zijn Kerspel.

CiïisAruL's Behalven de algemeene voorfchrifcen , aan deMon-
fchri^itc

niken voorgefchreven , bij voorbeeld, door leo den
denMon- ^, , ,.., \ t ,

niken Ghoten ^ die aan hen, gelijk aan de Leeken^ ver-

eenen re- bood, openlijk te heren of te prediken^ en door

^^ ^° * GREGORius den Groeten , of door Kerkvergaderin-

gen ,
gelijk die van Chalcedon , en anderen , of door

de Keizers en Vorften, gelijk justinianus in ver-

fcheidenen van zyne wetten, waren 'er, in het Wes-

ten bijzonder, lieden, die voor het gedrag en de le-

venswijze der Monniken zorgden, door hun regels

voor te fchrijven. Onder dezen muntte in het be-

gin der Vide eeuw voornaamlijk c^sarius uit,

wiens leven door zijne Leerlingen, éQW Bisfchop

CYPRiANUS , en twee Kerkdijken , messianus en

öTEFANus, befchrevcn is, te vinden in de Acta

Sanctorum. Hij was geboren in het Gebied van

Cabilonum, thans Chalom fur Saone. Toen hg

omtrent zeven jaren oud was, deelde hij zijne kle-

deren reeds onder de armen uit, zijne ouders wijs-

makende, dat zij hem op ftraat ontnomen waren.

Toen

(*) Nov, 5. C. I. 123. C(ip\ 34*
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Toen hij XVIII jaren oud was , verliet liij zijne ouders, m
en werd van den Bisfchop van Cahilomim , door het ^^^^

fcheeren van zijn haair,en veranderen van kleding, tot Hoofdft.

den dienst van God aangenomen ; na twee jaren bij na C. G,

denzelven vertoefd te hebben, begaf hij zich , ter
'^^'^ 1'^

^ ' tot 022.
geflxenger afzondering , naa het vermaarde Klooster .

Lerinum^o^ een Eiland aan de zuidelijke Kust van Gal-

iië^ alwaar hem het opzicht over den wijnkelder door

den Abt werd toevertrouwd, maar dewijl hij alleen

aan die genen wijn gaf, die denzelven nodig had-

den, zonder dat zij 'er om vraagden , terwijl hij

die aan de anderen weigerde, werden de Monniken

tegen hem verbitterd , en de Abt raadde hem , zich

naa Arelate te begeven , ter herftelling zijner ge-

zondheid. De Bisfcliop dezer flad , eonus , ont-

dekte, dat hij van zijne maagfchap was, wijdde

hem tot Diaken^ en kort daar na tot Ouderling^

(^Preshijter ^^ en dewijl c^sarius (leeds de levens-

wijze der Lerinifche Monniken ftipt bleef waarne-

men, benoemde de Bisfchop hem tot Abt van een

Klooster aldaar; vervolgends prees hij c^sariuS

aan de Geestelijkheid aan, tot zijnen Opvolger, ge-

lijk hij dan ook, na dcszelfs overlijden in het jaar

502, tot Bisfchop van Arelate^ (^Arles^') verkozen •

werd.

Terftond maakte de nieuwe Bisfchop nieuwe fchik- '

kingen in den openbaren Godsdienst, die ook voor

de Leeken nuttig konden zijn; opdat dezen in de Kerk

niet zouden praten, moesten zij, zoo wel als de

Geestelijken, Latijnfche en Griekfche Liederen zin-

gen, welke beide talen toen in deze Oorden van

Q a GaU
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lil Ga//ië nog in gebruik waren ; hij was ijverig in het

BOEK (joen van Predikatien, en daar velen der Gemeente
XlII

Hoofdil. gewoon waren , na het lezen der EttatigeJiën , de Kerk

na C. G. te verlaten, liet hij Ibmtijds de Kerk lluiten, om
janr47i.

I ^^^ blijven te noodzaken; hij legde een Gast-
tOt 622. •' 3 J t3

. huis aan voor zieken , en kocht de krijgsgevangenen

los , die de Oost • Gothm van de Franken gemaakt

hadden.

Ondcrtusfchen werd hij , bij den West - Gothifchen

Koning alarich f tot wiens Gebied Arelate be-

hoorde, in het jaar 506 befchuldigd, van verrader-

lijken handel met de Burgundiërs ; ook werd hij

daar op naa Burdegalis ^ (^Bourdeaux^^ gebannen,

van waar echter de Koning , van zijne onichuld

overtuigd, hem fpoedig terug riep. Drie jaren daar na

werd hij weder befchuldigd, maar andermaal vrijge-

fproken; doch in het jaar 512 liet dietrich. Ko-

ning der Oost - Gothen , hem , om gelijke reden ,

naa Ravenna brengen, maar ook weder, getroffen

door 's mans godsvrucht , ontdaan.

C^SARius , hoewel meer vroom dan geleerd ,

hielp toch voornaamlijk de Semi - Pelagianery 'm.

GaJU'é onderbrengen; hij (lond groorlijks in de gunst

van den tocnmaligen Roomfchen Bisfchop symma-

CHUS 5 die hem ais zijnen Ficarius het Pallium

zond, en aan zijne Kerkendienaren vergunde, even als

die te Reme ^ eene foort van klederen met wijde

mouwen, (^Dalmaticce,') te dragen.

Men heeft van hem een aantal Predikatien , welke

ondertusfchen , hoewel zij verfcheidene nuttige ver*

maningen behelzen , over het geheel echter niet meer

dan
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^an zeer middelmatig zijn, maar zijn voorfchrift of lil

regel voor de Monniken (*), heeft liem voornaam- ^p^'^

Jijk beroemd gemaakt. Niet minder zorg beftcedde Hoofdfï.

hij aan het oprichten van Nonnen - Kloosters , en "^ C. G.

derzelver inrichting. Hij bouwde voor haar een ^^^^ ^^^\'

Klooster te Arelate^ waar in zijne Zuster Ctesaria —

Abdis werd, en als hetzelve in ecne belegering ver-

woest was, herftelde hij het weder, en voegde 'er

eene Kerk bij; het getal der Nonnen in hetzelve be-

liep weldra meer dan 200, voor welke hij ook eenen

iutvoerigen regel opftelde (f). Dit Klooster ging

hem zelfs in zijne laatfle dagen nog ter harte. Toen

hij in het jaar 54a den dood voelde naderen, liet

hij zich nog in hetzelve dragen, om de Nonnen tot

het onderhouden van zijnen regel te vermanen, haar

te vertroosten over zijn verfcheiden , en haar te ze-

genen. I Terftond na zijn dood werden zijne klede-

ren door het volk om ftrijd gepUmderd, en door

dezelvcn gebeurde zedcrt eene menigte' van wonder-

dadige genezingen; trouwens, c^ïisarius zelf (laat

als een wonderdoener bij zijne Levensbefchrijveren

te boek.

Op gelijke wijze, als c/esarius, leefde en dacht cölumra

ook coLUiNinA, of coLUMBANus , ceu lerfche Mon- °^^"^^"^^'

nik , tegen het emde van dit 1 ijuperk. Deze had

in ^ijne jeugd eènige kennis der Latijnfche Spraak-

kunde. Rederijkkunst, en Wiskunde opgedaan. Na
eeni-

(*) Regula ad Monnchos in LUC. holstenu Cod. Re'

gul. Monajlic. P. II. p. 89-94.

(t) Regula ad Firgiu. ap. hoi.stf.n. /. c.V. III. />. 18.

O %
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ni eenigen tijd in het lerfche Klooster Bangor ^ waar

BOEK in -ï.ooo Monniken waren, celeefd te hebben, on-
XIII

HoofdO:. ^^^ ^^ leiding van den beruchten Abt congal ,

na C. G. ging hij over naa Brittanmèn , en in het jaar 589
Jaar 47Ö. j^^^. prankifche Rnk. Hier (lichtte hij niet ver
tot 622. J J J

«»-— yjin Bfiffingon^ in het Graaffchap Burgondi'é^ de

Kloosters Luxeuil of Luxeu, en Fontaines; omtrent

twintig Jaren lang genoot hij eenen algemeenen eer-

bied 5 toen hij in de ongenade viel van Koning diete-

Ricn II (*),'Waar door hij genoodzaakt was het

land te verlaten. Hij reisde nad. ^kmannië, in het

hedendaagsch Zwaben^ alwaar hij oniflreeks de Bo-

denzee ^ ,drie jaren lang, onder vele wonderen, het

Euangelie onder de Heidenen verkondigde. Een

zijner Jerfche Medgezeljen gal, of gallus, na-

derhand ftichter van het zoo vermaarde Klooster

van St. Gal^ bedorf den gunftigen loop van zijnen

arbeid, door de Heidenfche Tempels in eenen ontij-

digen ijver te verbranden, evenwel zette hij op eeni-

gen afftand van daar zijnen arbeid weder voort, tot

dat hij , door den oorlog tusfchen Koiiing theude-

BERT, onder wiens befcherming hij flond , en deszelfs

Broeder dietrich, genoodzaakt was Y^x\.Opper-Itali'é

te vluchten, in het jaar 612, alwaar hij in een dal

niet ver van de Trehbia , het Klooster Bobbto (licht-

te, waar in hij in het jaar 615 overleed. Zijn Le-

vensbefchrijyer JONAS , een Monnik te Bobhio^ die

(*) JONAS in Fita S. Columb. ap. MAbillon Act. SS,

Ord. S. Bened. Tom. II. pag. 5. fredegar. Chron, Cap.

36. intcr Opp. gregor. Turon»
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s8 jaren na zijne dood fchrecf, weet zeer vele en III

zeldzame wonderen van hem te Verhalen, van het- "^^^

welk dit eene (taaltje genoeg zal zijn , dat hij eens Hoofdrt.

óttn Duivel uit cene Bierton dreef, enkel door daar ^^ C. G.
ln"r 476,

op te blazen , hetwelk de tegenwoordig zijnde Hei-
J^j. 522.

denen deed uitroepen: Deze man heeft een' goeden •

adem

!

coLUMBANUS ftclde ook eenen regel op voor zij-

ne Monniken (*), welke waarlijk ftreng genoeg is,

en op de geringde misflagen der Monniken eene

ftraf van eenige klappen of flagen ,
{percusjtones ,

)

fielt; bij voorbeeld, wie op den zegen van den Abt

geen ^men zegt; of over tafel zonder dringende

iioodzaaklijkheid fprcekt ; of zijn lepel niet met het

kruis- tekent ; of bij het aanheffen van eenen Pfalm

hoest enz. , kreeg telkens zes klappen of flagen , en

dus naar evenredigheid. Zoo flaafsch en beuzelüch-

tig tevens was de Godzaligheid der Monniken thans

doorgaands.

Ondertusfchen was dezelfde man, die in zijne

Monniken niet het minfle vonkje van vrijheid duld^

de, flout genoeg 'tegen den Roomfchen Bisfchop

GREGORius den Grooten ^ wien hij in het jaar 590

eenen Brief fchreef (f)» over een verfchil omtrent

het vieren van het Paaschfcest, waaromtrent de Ier-

fche Kerk een middelweg hield tusfchen de verordc-

oing der Niceïfche Kerkvergadering en de gewoonte

der

(*) s. coLUMB. Regula Coenobialis ap. holsten. /. c.

P. n. pag. 153.

Ct) hi GREGOR, M, Epiu. L'hr. IX. Epht. \17

Q4
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III der Ouartadecimansn, In het opfchrift van dezen

BOKK Brief noemt hij zich zelven met toefpeling op zij-

Hooi'dn. "^" nii^m Bar-yona, (Zoon der Duive,) en vi-

na C. G. lis Columbd; en hij verklaart in den Brief zelven,

to:'' 6^2 ^^"^ ^^y ^'J" gevoelen niet veranderen zal , offchoon

hij erkent, dat gregoriüs op dun ftoil van den

Apostel en Sleuteldrager, {claviculorius ^^ petrus

gezeten is, en beduidt hem, dat, indien hij zich

op de oude gewoonte beroept , deze eene oude dwa-

ling is , waar tegen de waarheid , die altijd ouder

is dan de dwaling, overftaat. Over deze zaak en

meer anderen hielden vele Gallifche Bisfchoppen in

het jaar 602 of vroeger, eene Kerkvergadering , van

wier uitflag men niets weet. Alleen een Brief van

coLUMBANUs aan dezelve (*), bevat dezelfde ge-

voelens , als zijn voorgaande. Hij verwacht met

zijne Monniken , als fchapen , het onderwijs der

Herders, maar zij moeten met de ftem des Opper-

flcn Herders overeenkomen. Na de dood van gre-

goriüs fchreef hij aan deszelfs Opvolger, dat hij

hem vergunnen wilde, niettegenftaande dit verfchil

,

de Kerkgcmeenfchap met de Gallifche Bisfchoppen

niet te verbreken , zoo min als in gelijk geval de

Bisfchoppen van Rome en Smyrna^ anicetus en

roLYKARPus zulks niet gedaan hadden.

In een' anderen twist van meer belang, de trihm

capituUs ^ van welke in het vervolg gefprokcn zal

worden, verfchildc coluimbanus geheel van het ge-

voelen van den toenmaligen Roomfchen Bisfchop,

en

(*) Li BihUotk. PP. Max. Lugdun. T. XII. p. cd.
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en over het geheel van die partij , die zich bij uit- lir

fluiting de rechtzinnigheid toefchreef. Hij fehreef ^?^/^

deswegens aan den Roomfchen Bisfchop eonifacius fioofdïh

IV, in het jaar 612, onder de volgende zeer nede- "" ^* *^«

rige en niet min zonderlinge tijtels: pukherrimo om-
^^^^

6'^'^',

fiium totius Europee Ecclefïarum capiti , Pap<s pra- -

duld ^ prcecelfo Prcefuli ^ Pastorum Pastorij reve*

rcndisfivio fpecii!atori\^ humilUmm celf.s/imo, mini'

mus maximo , agrestis urhano , micrologus eloquen-

tisfimo — inira res ^ rara avis ^ fcrihere audet Bo~

iiifacio Patri Palumbus
^ ( mét toefpeling op zijn

naam ; Palumhus , betekent eene zekere foort van

Duiven.) Met dit alles beklaagt hij het, dat boni-

FACius fchiild heeft ann de lastering van den God-

liiken naam onder de volken, en dat hij zijnen flocl

onteert, omdat hij niet waakzaam genoeg is tegen

de Ivctterijën. enz. Niettegenftaande dit alles bleef

coLUMBANUS den rang van éenen Heiligen behou-

den , dien hem zijn roem , als Vader van ontelbare

Monniken , en tevens als Wouderdoender , • genoeg

verzekerd had.

Het zal niet nodig zijn vim meer regelen te ge- Orde vnn

wajen , welke in de Vide eeuw aan de Monniken ^enedic-

T ÜS.
zijn voorgefchreven , door eenen aurelianus, Bis-

fchop van Arelate^ farretus, Bisfchop van Ucc'-

iium ^ (C//^2,) enz. die alle verduifterd zijn, als

het ware, door de Orde van benedictus , welke

hare regelen uitbreidde tot vclê Kloosters in vele

Westerfche Landen , eeuwen lang de eenigffce in

haar foort in de Westerfche Kerk, vruchtbaar en

b.rocmd door oiitelbare mamicn . in dienst van den

Q 5 Gods-
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IIÏ Godsdienst, der Kerk, der Wetenfchappen , maar
BOEK ook des Pauslijken Bijgeloofs en hecrschzucht ; maar

Hoofdit. ^^^ ^" rijkdommen, aanzien en magt toenemende,

na C. G. fpoedig van hare oorfpronglijke inrichting is afgevve-

^^^
600 ^"-^^ ' ^^ niettegenftaande herhaalde pogingen nooit

volkomen tot haren eerflen regel is terug gekeerd.

Levens- Derzelver flichter benedictus, wiens leven de

derheden R-Oomfche Bisfchop grègorius de Groote befchre*

van BEi\E- ven heeft (*), zag vvaarfchijnlijk in het jaar 483 te

Dici-us.
^iirfta^ in de Provintie Valeria^ (^Nurcia 'm Urn-

brie, of in het Hertogdom SpoletQ ^^ het levens-

licht. Men weet niets van zijne afkomst, fchoon

fommigen hem vermaagdfchapt hebben met het huis

van Oostenryk. Hij werd naa Rome gezonden, om
in de wetenfphappen onderwezen te worden , maar

ziende, dat de meeste Geleerden ondeugend waren,

befloot hij, met verlating van het vaderlijk huis,

zich in de eenzaamheid aan de Godzaligheid toe te

wijden. Hij was toen omtrent 14 jaren oud, en

van eenen Monnik, romanus, in den oord van

Suhlacum , ( Suhiaco , ) een ftadje , omtrent eene

dagreize van Rome, een Momiikskleed gekregen heb-

bende , begaf hij zich in een hol , waar hij drie ja-^

ren in doorbragt , zonder dat iemand dan rorianus

zijne verblijfplaats wist; eindelijk ontdekten ook eeni-

ge Herders , die met hunne kudden daar henen kwa*»

men, zijne Kluis, en hielden hem, dien zij onder

eenig houtgewas , met een beestenvel bedekt , von-

den liggen , eerst voor een wild beest , maar leerden

::
fpoc-.

(*) Dialog. L. ir. T. ir. Opp. p. 207-2.76,



emd.iiji ouiaekteM ooi eemoe iïerde.., die a.et iunne
i^uaacn aajir Kenen kwanmn , ^Ajne Muis.
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rpoedig van hem hunne zeden te verbeteren. Zcdert ilI

werd hij door velen uit de omgelegenc phatzeu be- ?R^^

Eocht, die hem Ipijze bragten. Doch ook leed hij, Hoofdfl,

zoo als het verliaal wil, vele aanvechtingen van den "^ C. G.

Duivel ; eindelijk kwamen de Monniken van een
J^J^ J^„[

Klooster in de nabuurfchap , hem verzoeken , hun —
Abt te willen zijn, doch niet lang daar na berouw

hebbende, omdat hij zoo geftreng was, wilden zij

hem met een glas wijn vergiftigen; doch, als hij

het teken des kruis over hetzelve maakte, fprong

het glas in Hukken; waar op benedictüs dit

Klooster verliet, en weder naa zijne Kluis keerde.

Van hier verbreidde zich de roep van zijne heilig-

heid en wonderwerken zoo zeer, dat zeer velen

zich naar zijn voorbeeld wilden fchikken, waarom

hij, tusfchen de jaren 520 en 527, in die nabuur-

fchap twaalf Kloosters (lichtte , elk met eenen Abt

en twaalf Monniken, terwijl hij anderen bij zich

hield, die zijn onderwijs fcheenen te behoeven. Ook
bragten hem aanzienlijke lieden uit Rome hunne

Zoonen , om hen op te voeden ; maar ten laatfteii

noodzaakte hem de nijd van zekeren Presbyter
^

FLORENTius, Omtrent het Jaar 528» met zijne Mon-

niken, dezen oord te verlaten. Cafinus , eene ftad

'm Campamë , of liev^er de kruin des Bergs, op

welks fchuinte deze ftad gelegen was, omtrent tus-

Cchen Subiaco en Napels , was de plaats , waar hij

nu zijn nieuw verblijf verkoos. Hier vond hij eenen

Tempel van apollo, en een heilig woud, den eer-

ftcn haalde hij omver, het ander hieuw hij om, en

bpuvvcje in deszelfs plaats iwee Bedehuizen , echter

niet.
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in niet, zoo als men verhaalt, zonder hevige tcgenkan-

BoEii ting des Duivels, die hem bij name riep, dat alle

Hoofdit. de Monniken het hoorden, en als hij niet antwoord-

m C. G. de , hem fchold , als Maledictus. Doch desniette-

iot 6^2* g^'^^^'^'^^ïi^G kwam het Klooster op den Berg van Ca-

-. finiis tot ftand, van hetwelk benedict us, die ook

den geest "der voorzegging gehad zal hebben , voor-

fpelde, dat het eens verwoest zou worden, hoewel

liem de ziden der genen, die daar in leefden, ge-

ichonken waren ; dit gebeurde ook in het jaar 589

door . de Langobarden , en het duurde meer dan

honderd jaren, eer het weder herbouwd werd. In

het jaar 884 werd het weder door de /Arabieren ge-

JlftQpt ; doch eindelijk is het hedendaagfchc groote

en fchoone Klooster Monte Casfino met deszelfs

prachtige Kerk gebouwd, hetwelk, behalven andere

rijkdommen, de Had San Germano bezit, door des-

zelfs Abt aan den voet des Bergs gebouwd. Deze

Abt heeft een Bisfchoppelijk Kerspel, en noemt zich

,, Patriarch van de Heilige Religie , Abt aller Ab-

j, ten , Cancelier des Koningrijks Skilïè^ Graaf en

„ Stadhouder van Campanië , en andere Provin»

„ tien." enz.

Daar tot hier toe bijna elk Klooster van Monni-

ken eenen bijzonderen regel volgde, fclireef bene-

dict us omtrent het jaar 529 zijnen vermaarden re-

gel aan zijne Monniken voor (*). In de inleiding

tot

(*) //; iioLSTEN. Cod. Regular, Monajl. P. II. fng.

5-64. en meermalen afzonderlijk uitgegeven , ook met

ophelderingen en ar.nmcrkingen.
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tot dezen regel onderfcheidt benedictus vier foor- iri

ten van Monniken: Coenobitce^ Kloosterlingen^ die ^^l^x

gcmecnfchaplijk onder cenen Abt in Kloosters leven; Hoofdft,

jinachoreta , Eremitcs , of Kluizenaars , die zich "^ C. G.

flerk genoeg bevinden , om , zonder onderfteuning
1^^ l^^^'

der Broederen , alleen in eene Woeflijn , den Duivel

en de zonden te kunnen bellrijden; Sarahitce^ die

zonder beproeving en ervaring, nog aan de wereld

verkleefd, en als leugenaars voor God, door hun

gefchoren kruin , twee of drie bijeen , naar hunne

invallen en begeerten, leven; en eindelijk nog erger,

Gyrovagi , landlopers, die al hun leven in verfchci-

dene landen rondlopen; zich drie of vier dagen ais

gasten in een Klooster ophouden, en aan de weilus-

ten, bijzonder aan de eetlust, zijn overgegaan. Voor

de eerfte foort fchreef benedictus eigenlijk zijnen

regel , in welken hij eerst van den Abt fpreekt , en

dan in 72 afdeelingen, onder het opfchrift; qii(S

funt injlrumenta bonorum operum , korte zedelijke

voorfchriften geeft. Onder de uitvoeriger lesfen voor

de Monniken rtaat in de eerde plaats de voljirekte

gehoorzaamheid , als de eerfre graad der ootmoedig-

heid; vervolgends vertoeft hij bij de ootmoedigheid
^

waar van hij XII graden opgeeft; dan handelt hij

van de Godsdienflige Oefeningen der Monniken

;

daar na geeft hij regels aangaande het opzicht over,

en het flrajfen der Monniken , willende hij , dat , als

het gezelfchap groot is, onder ^tw Abt tien Broe-

ders, {Decani Dekens,) tot Opzieners, en een al-

gemeen Onder - Opziener, P/-tï?/)o////j, (Proost,) zul-

len verkozen worden. Handwerken mhet lezen der

H?il,
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III Heil. Schrift zullen de afwisfelende bezigheden de?

^P,^/t Monniken wezen. Dan, zegt eenedictus, zijn zij

Hoofdft. waare Monniken, als zij van den arbeid humoer

na C. G. handen leven. Naar de gefteldheid des lands , waar

tor 620. ^" ^^^'- Klooster is , zal de Abt de kleding der Mon-

niken fchikken; doch onder eene gematigde lucht,

oordeelt eenedictus, dat twee hoofddekzels of

kappen, (a/a///^,) voor elk, 's winters een ruige,

en 's zomers een gladde, als ook onder het arbeiden

een fchouderkleed , {fcapulare ^^ genoeg zijn. De
Monniken mogen nialkanderen niet bij den naam

noemen , maar de oude Monniken noemen de jonge-

ren Broeders , en deze hen Faders , ( Nonnos ; ) dé

Abt zal Doninus ^ C verkort voor Dominus ^ van

waar het nieuwere Dom^ hetwelk de Franfche Be-

nedictijnen voor hunnen naam zetten
, ) en ook Ah-

bas heeten. In gevalle , vervolgt eenedictus ,

eenen Monnik iet , het gene onmogelijk is , geboden

ivordt , zal hij wel het bevel gehoorzaam aannemen,

maar toch de vrijheid hebben, om zijnen Opziener

de redenen van onmogelijkheid , met befcheidenheid ,

voor te dragen ; maar blijft deze bij zijnen eisch

,

dan moet de Monnik weten, dat dit hem nuttig is;

hij moet gehoorzamen, en zich op den bijPtand Gods

verlaten. Over het geheel was de regel van eene-

dictus gematigder, dan de geftrengheid , welke men

anders in de Kloosters van de Monniken vorderde;

deze zachtheid was ook eene der oorzaken , waarom

deze Orde zoo grooten toeloop kreeg, maar tevens

heeft zij aanleiding tot verfcheidene twisten , over den

inhoud en bedoeling van deze en gene voorfchriften

van
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Vnn dezen regel onder de Bemdictynen in later lït

tijden gegeven. '^^^^

Men kan niet met volkomene zekerheid het flerf- Hoofdfl.

jaar van benedictus aanwijzen , doch vvaarfchijn- °a C. G.

iijk wordt het in het jaar 543 gefield. Volgends
Jq^ J22*.

GREGORius zeide hij den dag van zijn overlijden ...

vooruit, en op denzelvcn zagen twee van zijne

Monniken, dat uit zijne Cel een weg tegen het

Oosten ten Hemel leidende met mantels bedekt en

met vele lampen verlicht was. Men had zijn lijk

in het door hem gebouwde Bedehuis van zijn Kloos-

ter begraven, maar toen dit door de Langobarden

verwoest werd, lag het onbekend onder de puin-

hoopen, totdat in het jaar 633, of volgends anderen

twintig jaren later, aigulf, een Monnik uit de

Abdij Fleury^ thans St. Benoit du Loir ^ door zij-

nen Abt iMoisDMOL gezonden, het gebeente van be-

NiDiCTus afhaalde , en in gemelde Klooster bracht.

In de Acta SS. Ord. Bened. (*) flaat een ver*

haal van' zekeren gordianus, aangaande het leven en

de wonderen van den Heiligen placidcs , eenen

leerling van benedictus , die omtrent het jaar 534.

door hem naa Sicilië gezonden, een Klooster, niet

ver van Mesfina ^ geflicht zal hebben, maar, met

zijn' Broeder, Zuster, en 33 Monniken, in het jaar

541, door de Barbaren, die in Sicili'è gevallen wa-

ren, den marteldood zal geleden hebben. Derzel-

ver gebeenten werden in het jaar 1588 in eene

Kerk dier Itad ontdekt, en met verlof van Paus

six-

(*) Sec. i,png. 45-81.
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III siXTUS V. zedert opcunjk vereerd. Doch dit ge-

BOEi: hede verhaal van dien gordianus is vol fabelen en
XIII

, ,

Hoofdft. onwaarheaen.

na C. G. Nog vermaarder is een ander der allerëerfiie leer-

jaar 470- ]jnrren van benedictus , te weten, de Heil. mau-
toc 622. °

, RUS, doch niet alleen heeft basnage (*) trachten

te bewijzen , dat maurus zoo wel als placidus ,

een paar verdichte Heiligen zijn , maar ook hebben

verfcheidene Roomfche Geleerden ontkend , dat mau-

rus ooit in Frankryk geweest is. Ondertusfchen

hebben de Bemdictynen hun best gedaan, om de

waarheid zijner Geichicdenis te ftaven , te meer,

omdat zedert de X Vilde eeuw een vereenigd Ge-

nootfchap van Franfche Benedictijner Kloosters zich

naar hem de Congregatie van den Heiligen maurus

genoemd heeft, uit welk Genootfchap de door hun-

ne geleerdheid vcrdienllelijkc mannen mabillon ,

montfaucon en meer anderen bekend zijn.

(*) lliit. de PEglife L. XXI. C. 4. T. II. p. 1258»

*

VEER-
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VEERTIENDE HOOFDSTUK.

Tocfland van den Christelijkcn Godsdienst ^ en Gods*

dienstleere. — Voortgang der oude Godsdienst^

twisten met de Ari'dnen ^ Semi- Pelagianen

enz. Nieuwe twisten ; Nestorius , Eu-

tychcs , Monophyftten , enz.

it het gene in het voorgaande Hoofdftuk verhaald UI
BOEK

u
is , kan men reeds opmaken , hoe zeer de Godsdienst ^fy
der Christenen van zijnen zuiveren oorfprong ten Hoofdft.

dezen tijde verbasterd is geworden , zoo wel ten "^ ^* ^'

aanzien van de kennis als van de beoefening. tot 622.

Alles kwam bij de Christenen op eene onveran-

derlijke rechtzinnigheid aan , niet eene , welke op rede ^'^'"S*"ë

en fchrift alleen gegrond is , maar op eene Kerke- Gods-
- lijke , welke aan ieder voorfchreef , wat hij geloo- dienst-

ven moest. Het is zoo , de H. Schrift werd nog „ "P'f
^^

' ° H. S.be-
aangeprezen , als de ecnige bron van Godsdienst- zoedeld

kennis en Geloof voor Christenen, theodoretus ,
*^°°^

de bekwaamde uitlegger dezer tijden, laat in een zij- lijkelee*

ner Gefprekken (*) eenen Rechtzinnigen Christen ringen ea

verzekeren , dat men , behalven de Apostelen en Pro-
2^^^^'

feeten, geene reden hebbe, om veel acht te flaan

op de gevoelens der Kerkvaderen; zelfs cregorjus

de Groote wijst bij herhaling aan, hoe noodzaaklijk

het lezen der Heilige Schrift voor de Christenen zij,

Aan

(*) DiaL I. Tom. IV. Opp. pag. 43.

X. Deel. R
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lil Aan eenen Keizerlijken Geneeslieer fchrijft Iiij, dat

BORK ^g Bijbel een Brief van God aan zijne fchepfelen

Hoofdft. is, welke men daaglijks behoorde te lezen en te

na C. G. overwegen ( * ) , en hij fpoort verfcheidene jonge

to7 6^2' ^o'^^ï'^^'5 op, om zich vlijtig met den Bijbel bekend

——— te maken ( f ). Wanneer men hier bijvoegt , dat

de Bijbel in openbare vergaderingen gelezen , dat

'er Predikatiën over gehouden werden, en dat de

Monniken veel werks van denzelven maakten , fchijnt

het, dat men deszelfs gezag boven alles rekende.

Doch juist het te hoog (lellen van de H. Schrift,

en een verkeerde buitenfpoorige eerbied , die haar

met GREGORius deed voordragen , als in een heilig

duider gehuld, het najaagen van geheimen en ver-

borgenheden , in den zin der Schrift , gaven aanlei-

ding, om het vrij onderzoek derzelve te onderdruk-

ken, en het heerfchend leerftelfel als uitgemaakt ze-

ker aan te merken, ook maakten de menigvuldige

twisten over leerllukken , dat de ongeleerde Christe-

nen niet alleen, maar zelfs de meeste Geestelijken

y

zich. niet gemaklijker konden te vrede ftellen , dan

met eenvoudig de uitfpraken en befluiten aan te ne-

men , welke de Bisfchoppen der bovenliggende partij

op de Kerkvergaderingen vastftelden.

Gezagder Ook werd het gezag der uitfpraken van zooda-

bell uiten ^y^ vergaderingen genoegzaam als Godiijk gehou-

vergade- den , en hunne Canones nevens
,
ja zelfs boven de

ringen. Euangeliën, gefield. Trouwens , is christus bij

twee of drie tegenwoordig , die in zijnen naam ver-

ga-

(*) Libr. IV. Ep, 31. (t) Lihr. XI. Ep, 78.
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«ladcrd zijn, zoo redekavelde men (*), hoe veel I!I

zekerer zal hij zulks bij velen zijn? Indien chris- ^.^^

Tus , fchrijft de Kerkvergadering van Chalcedon , Hoofdrt»

aan den Roomfchen Bisfchop leo (t)» ^an twee "^ ^* ^*

of drie zijne tegenwoordigheid beloofd heeft, zou tot 622!

hij dezelve niet fchenken aan 520 Priesters, die hun ""'

Vaderland en arbeid hebben verlaten voor de kennis

zijner echte vereering ? Dus bepaalden dan de Kerk-

\'ergadering de leerftukken , die men te gelooven

had , bij meerderheid van flemmen , welke meerder-

heid dikwijls afhing van den ijver van eenige wei-

nige ijveraars , of van beroemde Bisfchoppen , of van

den invloed van eenen Bisfchop ,. gelijk de Room»

fche was; maar ook thans begon de overlevering^

of de overëenftemmende leer der oude Kerkvaderen

te beflisfen, terwijl de bewijzen uit den Bijbel reeds

min kracht van overtuiging hadden.

Dit gezag der Kerkbelluiten werd onderfleund, Onc^er-

door Banvloeken , Ketternamen , en velerleië dwang- 'J^""^^ .' ^ door Kei*
middelen, voornaamlijk door de wetten der Keize- zerlijke

ren. Zoo lezen wij in eene wet van de Keizers wetten.

THEODOsius II, en VALENTiNiANus III, van het

jaar 449 (§), dat het aan niemand vrij zal (laan,

hutten of behahen het geloof, zoo als het op de

Kerkvergaderingen van Nice'è en Efeze verklaard is,

iet te zegden ofte keren. Op gelijke wijze ver-

klaart Keizer marcianus (**) het voor een' hoon

,

dien'

() GRF.GOR. M. L. IX. Epist. io5.

et) -^P' Harduin. Tom. II. p. 655.

CS) L. 3. Cod. de Summa Tripit. (**) Tit.eod.I.^

R 2
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ni dien men de Kerkvergadering van Chalcedon zou
BOEK aandoen , indien men het gene van dezelve beflist en

Hoofdft. verordend was , op nieuw wilde onderzoeken, ju-

na C. G. LlANus, die zich geern met Kerltelijke zaken inliet,

iJ^^'^
^^^* gaf kort na liet aanvaarden zijner regeering, in het—-— Jaar 528 , als het ware , eene openbare belijdenis van

zijn geloof, in eene wet (*), in welke hij den

ménfchen- aanbidder nestorius , den' onzinnigen

EüTYCHES , den zielenmoordenaar apollinaris,

enzi vervloekt. Hij fcbreef ook nog ten dien einde

eenen Brief, in het jaar 533, aan den heiligfien en

zaligflen Aardsbisfchop der Keizerlijke ftad , en

algemeenen Patriarch^ epifanius (f), bijzonder

tegen nestorius, insgelijks eenen aan den Room-

fchcn Bisfchop joannbs IT, den heiligftèn Aards»

hisfchop der ftad Rome^ en Patriarch, die hem in

zijn antwoord (§) hooglijk deswegen prijst, bij-

zonder, omdat hij aan den Roomfchen Stoel zoo

veei eerbied bewijst; aan denzelven -alles wil onder^

worpen en verëenigd hebben. Hier bij ftaat aan te

merken, dat de Gothen toen meester van Rome wz-

ren, en dat den Keizer aan de toeftemming en

goedkeuring van den Roomfchen Bisfchop veel ge-

legen lag; waar uit men het bcfluit mag afleiden,

wat deze onderwerping der Ooster/che Gemeenten he^

duiden kon, of wat joannes daar van maken wilde.

Gevolgen ,, Hoe zeer het nu den fchijn hebbe, . en het mis-
hier van

(-^.j^jgjj ^y^.J ^j^ bedoeling ware, om de Rechtzinnige

lee*

(*) /. 5. C. de Summa Triiiit. verg. ook aldaar /. 6,

•(10 /. c-. /. 7- (§) i' '- l' S.
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Jeere eens vooral vast te bepalen , toonde nogtans iii

het gevolg , dat men niet kon voorkomen , dat 'er ^^^
telkens op nieuw nadere bepalingen nodig waren, Hoofdft.

uit hoofde van de geduurig ontftaande nieuwe twis- n-i C. G,

ten , waar door de eigenlijke Godsdienstleere ligtelijk -'^["^

^J^*

met Godgeleerdheid verward raakte , of ook door

het sezaü; van aanzienlijke Leeraaren, die een of an- ^''*^^!^'"S

tot de
der leerftuk , als een gevolg en nodig bijvoegzel van leere.

andere leerlhikken op den voorgrond fielden; zoo

als wij de leer van het vagevuur ter zuivering van

de zonde na de dood door gregorius zoodanig

hebben zien voorflaan , dat zij zedert in de Wes-

terfche Kerk, als een vastgefleld leerfluk, kon aan-

gezien worden.

Leer/lukken hebben in den Godsdienst altijd min Beöefe-

of meer invloed op deszelfs beoefening; eene ver- '3f" ,
_

bastering der leere is dus gevaarlijk voor de waare dienst.

Godzaligheid en het beoefenend Christendom; de on-

dervinding leerde in dit Tijdperk de gegrondheid de-

zer waarneming. De onkunde, de ligtgeloovigheid

,

en verkeerde begrippen omtrent het wezen van deugd

en godsvrucht waren overvloejende bronnen van Bij-

geloof en vermenigvuldiging van uiterlijke Kerkpleg-

tigheden.

Daar men de verëering van God ruim zoo veel Verme-

in uitwendige vertoning begon te (lellen , als in een "jgvuldr-

aanbidden in geest en waarheid , won de Gods- Kerken"

dienstöefening in uitwendigen praal naar evenredig- Feesten

heid , dat de Godsdienst van het hart en daden
^gii^dfö.

verflauwde. Aan Kerken en Kerkelijke Gedichten

werden verbazende fchatten belteed of verfpild, die

R 3 kost-
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III kostbaarst werden opgefchikt; en waar toe een aan-

BOEK tal Geestelijken of Kerlalijken, (C/erus^) behoor-

Hoofdft. *^^"» ^^^ ^"-'^ "^^'' evenredigheid vermeerderden;

na C. G. men hield ftaatlijke omgangen , ( Procesfien , ) en de

*^^' ^^
* geheele Kerkedienst, {Lilanie^^ werd omllagtiger,

m, en meer fchitterend, gelijk wij uit de gefchriften van

GREGORius den Groaten zien kunnen. Niemand

was ijveriger en fpreidde meer grootsheid ten toon,

in het (lichten en vernieuwen van Kerken, dan Kei-

zer jusTiNiANUS (*) , welke Kerken aan d&n

Aartsengel MicHAëL , de Maagd maria , Apostelen

,

Martelaren, en andere Heiligen gewijd waren, doch

die allen ver werden overtroffen door de heerlijke

Sofiëkerk te Konfiantinopoïen ^ toegewijd aan den al-

leen wijzen Gqd; (Xocp/ae, wijsheid.') Toen justi-

NIANUS dezelve zou laten inwijden , kon hij zich

niet onthouden van uit te roepen: „ Ik heb u

overwonnen , ó salomo ! De fieraad van het aller-

heiligfle dezer Kerk , waar de Altaar ftond , en de

Geestelijkheid alleen toegang had , bedroeg op zichzelven

40,000 ponden zilvers. De Keizer verordende (f),
dat, in deze heiligfle groote Kerk, niet meer dan

60 Ouderlingen , 100 Kerkedienaars
, 40 Kerhe^

dienaresfen , 90 Onderkerkedienaars , 100 Voorle-

zers , 25 Zangers , en behalven dezen , die allen tot

de Geestelijkheid, {Clerus.,') gerekend werden, nog

100 Deurwachters, zijn zouden.

Aanhou- Men vraagt misfchien, wat zoo vele Kerkdijken

ia

(*) PROCOP. de adijiciis Justiniani L. I. C. 3. /^,

(t) Novell. 3.
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in ééne Kerk te verrichten hadden, doch de vraag m
is ligt te beantwoorden, als men weet, dat men ^^^
thans zich ook verbeeldde , dat niets aan God aan- Hoofdft.

genamer kon zijn , dan een onophoudelijk bidden en na C. G.

zingen, in eene Kerk of Klooster, door een ^^"^^^
Iq^ 622*

Geestelijken en Monniken , die eikanderen fteeds af-

wisfelden. Zulke inrichting had in de Vde eeuw dende

zekere Griekfche Abt alexander gemaakt , onder dienrtipe

zijne Monniken , die daarom ecKoiiAyfloi , ( Slapelozen ) oefcnin-

genoemd werden. Een aanzienlijk Heer van Rome ,
^^"*

STUDius genaamd , verloochende de Wereld en

(lichtte te Konftantinopolen eene Kerk, ter eere van

JOANNES den Dooper , en een Klooster, naar hem

Studium genoemd, van (leeds dienstdoende Monni-

ken , welke iV/wr///^ genoemd werden, en van welken

fommigen zich ook door hunne fchriften eenen naam

gemaakt hebben (*).

Het toewijden van Kerkgebouwen aan Heiligen en Feestda-

Apostelen , gaf aanleiding tot menigvuldige nieuwe ^^"*

Feestdagen , waar onder men voornaamlijk mag tel-

len de Feesten van isiaria's hoodfchap en reiniging,

Den oorfprong van het eerde kan men niet zeker

aanwijzen; doch het wordt door anastasius (f)»
in het leven van den Bisfchop sergius, die zedert

het jaar 678 te Rome die waardigheid bekleed heeft,

reeds als een oud Feest aangemerkt, en met zijnen

waardiger naam, (^Annunciatio Domini^ genoemd,

ook komt het voor in het Liturgisch werk Liber

Sa-

(*) NiCEPHOR. Hist. Eccles. L. XV. C. 23.

(t) Liber Pontif. pag. 313.

R4
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III Sacramentorum ^ van gregorius den Grooten (*},
BOEK onder den naam Anminciatio AnpeVt ad B, Ma-
XIV

Hoofdft. ^^^^^'r> nien mag dus deszelfs ooifprong wel in deze

na C. G. tijden plaatzen.

tor 6^ ' ^^" ^^^^ YtQ?X der reiniging van maria , weten

^ . wij (t)? dat het te Konflantinopokn ^ in het jaar

542, op bevel van justinianus, het eerst gevierd

is, na het eindigen van eene hevige pestzielae. Ook

bij dit Feest werd in het eerst meer op chrisïus ,

dan op zijne Moeder, gelet. De Grieken noemden

het \J7C(X,M of vTTdtTJfv]»? r» ;cv^»sf , het tegenkomen des

Ueeren^ omdat simeön en hanna in den Tempel

het kind jesus tegen ofte gemoet kwamen; ook het

Feest der voorflelling van CHRiSTUS;in deWesterfche

Kerk festum luminum of candelarum , lichtmis , naar

de menigte van waschlichten , in de Kerk ontdoken en

in de omgangen medegenomen. Eene oude overle-

vering ( § ) heldert deze gewoonte goed op. In

plaats van de Godsdienftige zuiveringen bij de ïlei-

denfche Romeinen in Fehruarij\ waar van ook de-

ze maand den naam heeft, (^februa, februalia^')

werd een Christelijk reinigingsfeest ter eere van de

Moeder des Heeren ingevoerd.

Het derde merkwaardige Feest uit deze tijden is

de Geboortedag van joannes den Dooper, (^Na-

ta-

(*) Tom. III. Opp. pag. 3T,

(j) THEOFANES Ckronogr. png. 188. paul. Biac. Hi$t,

Miscell. Libr. XVI. pag. 461. KiCEFORUS Callisii IJisi,

Eccles. Lihr, XVII. Cap. 28.

(§) DURAND. Rational. divinor. ojficior. L. VII. C 7.
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talis S. Johannis Baptista,') De Kerkvergadering III

te Agatha , ( of Agde , ) van het jaar 506 , rekende ^^^
dien nevens het Paaschfeest ^ het Geboortefeest van Hoofdit.

CHRISTUS , Epifania , Hemelvaart , en Pinkfieren ,
"^ C. G.

onder de grootfle Feesten, welke alleen in lieden ^ój ^^^^

en Parochiekerken gevierd mogten worden (). ——~-

In deze eeuw klom de Bijgeïoovige ver'écring van Biigeloo-

de Maagd imaria ten top, waar toe de twisten 7!^^ ^^^^^j.

met NESTORius veel toebragten. Trouwens, zoo de Maagd

dra de Kerkvergadering te Efeze^ in het jaar 431 ,
maiua.

aan maria den eertijtel van Godbaarfttr of Moeder

Gods had toegekend , fprak cyrillüs. Patriarch

van Alexandrië ^ haar in eene Predikatie op dezen

toon aan ( f ) : ,, Wees ons gegroet , maria ,

„ Moeder Gods! gij eerwaardige fchat der geheele

„ wereld ! gij onuitbluschlijke lamp ! kroon der jong-

5, vrouwen! fcepter der rechtzinnige leere! altijddu-

„ rende Tempel ! verblijfplaats van hem , wicn gee-

„ ne verblijfplaats in zich bevatten kan! Moeder

„ en Maagd! — Wees ons gegroet, die gij in uw

„ heilig en maagdelijk ligchaam het onmeetlijke en

j, onbegrijplijke bedoten hebt, door wie de Heilige

„ Drieëenheid verheerlijkt en aangebeden, het dier-

„ bare kruis des Heilands verhoogd en vereerd ge-

„ worden is, door wie de Hemel zegepraalt, de

5, Engelen en Aarts -Engelen zich verheugen, de

„ Duivelen verdreven worden, de verzoeker over-

„ wou-

(*) Qan. 21. ap. hard. Tom. II. pag. looo.

(t) //? Acth Cgncil. Ephef. Act. I. Tom. III. ConciL

LABBEI pa^. 583.

R5
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III 59 wonnen , en het gevallene fchepfel ten Hemel
BOEK ^^ verheven geworden is !

" Onder de hevigfte te-

Hoofdft.
gcnftrevers van nestorius behoorde, naast cyril-

na C. G.LUS, zekere Ouderling te Konftantinopolen ^ pro-
jaar 470. ^^^us. Deze heeft drie Fredikati'èn naselaten op
tot 622, * ^

j_ de Moeder Gods , maria , die door combefisi-

us (*) zijn uitgegeven , de zcldzaamfte in haar

foort , die men bedenken kan , onder anderen noemt

hij MARIA, ,, maagd en moeder, jongvrouw en

5, hemel; de ontzettende weversboom der mensch-

„ wording, op welke het kleed der verëeniging op

„ eene onuitCpreeklijke wijze geweefd is geworden;

„ welks weever de H. Geest; de kundige mede-

„ hulpe, de overfchaduwende kracht uit de hoog-

„ te; de wol, de oude huid van adam; de inflag,

„ het vleesch der onbevlekte Maagd; de kam, de

5, onmeetlijke genade des dragenden; maar de kun-

5, ftenaar, het door het gehoor indringende Woord

5, was." De naam van den Engel gabriel zal

volgends dezen Prediker God en Memch betekenen

,

omdat de gene , wiens geboorte hij boodfchapte

,

God en mensch was ; en de geflotene poort bij

EZECHiEL, door Welke God alleen wilde ingaan,

zal MARIA zijn. Nog is 'er (f) eene Predikatie

op de allerheiUgfte Godbaarfler maria en o\er de

Menschwording , onder den naam van basilius,

Bisfchop van Seleuci'é , eenen tijdgenoot van pro-

CLUS, in welke hij insgelijks den lof van maria

zoo

(*) Nov. Auctar. Bihl. Patrum T. I. f. 301.

(t) Bij coMBEFis. /. e. T. I. p. $6^.
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zoo buitenfporig verheft , dat even daarom basnage III

en anderen de echtheid van deze, gelijk oolc ten ^^^
minden van twee der Kerkredenen van proclus, Hoofdft.

in twijfel hebben getrokken. De verëering van ma- "^ C. G.

RiA , en het oprichten van Kerken tot hare eer , ^^^
^'^^'

deed ook fpoedig Reliquiën of Overblijfzelen van '

haar opfpooren, zoo had men in de Blachernifche

Mariekerk te Konftantinopolen ^ een tot de fchou-

ders afhangend hoofdhulfel , (^uiMo(po^iQv of uiao(^o^ov ,)

der Heilige Maagd, aan hetwelk verfcheidene vvon-

dergenezingen werden toegefchreven.

Zelfs Ketters bevorderden deze buitenfpoorige ver-

ëering van MARIA. De vermaarde Eutychiaanfche

Patriarch van Aiitidchië , petrus fullo, beval,

dat men in alle gebeden haren naam zou noemen (*).

Haar beeld kwam ook allengs in de Kerken, men

fmeekte haar om allen Geestelijken bijftand , en de

Dichter fortunatus hoopte door haar op verge-

ving van zonden (f)? ja. Keizer justinianus

bidt in eene zijner wetten (§), de heilige en glo-

rierijke heflendlge Maagd en Moeder Gods biaria ,

om hare voorbidding ^ opdat God het Rijk volko-

men door hem herftellen moge. Omtrent het einde

van dit Tijdperk , dreigde men de genen , die zekere

Abdis beledigen zouden, met het Oordeel van God,

het

(*} THEODORUs Hist. Eccks. Excerpt. Libr, I. Cap^

5. CEDREN. Comp, Hist. T. I p. 303.

(f) Carm. VIII. Cap. 5.

(J) Ub. I. Cöd. tit. 27. de officio Praf. Preetor,

^frican* /, i»
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III het Heilige Kruis ^ en der zalige maria (*). Ook
BOEK wordt 'er gewaagd van eene Kerk, waar maria

Hoofdft. ^'^'^ ^vA in den arm houdt , en op eeHen troon

naC. G. zit (f).

tot 622! ^^ aanroeping der Heiligen , die reeds in het

voorgaande Tijdperk een begin had genomen, nam
Aanroe-

]j^ jj^j. tegenwoordige algemeen de overhand. Daar-
ping der

^ o o

Heiligen, omtrent lezen wij eene aanmerkelijke plaats in een

werk, hetwelk aan theodoretus toegefchreven (§)

wordt, en ten minden tot dezen tijd behoort. De
Schrijver verwijt den Heidenen, dat zij noch so-

CRATES, noch andere Wijsgeeren , op zulke wijze

geëerd hebben, als de Christenen hunne Martela-

ren, wier Tempelen van heerlijkheid, ficraad, en

grootheid, fchitterden. In dezelve zegt hij, vieren

wij veelvuldige Godsdienstoefeningen , en daaglijks

brengen wij hunnen Heer daar onze lofzangen. Ge-

zonden bidden om het behoud hunner gezondheid;

kranken om hunne genezing; kinderlozen en on-

vruchtbaren om kinderen. 3Ien wendt zich niet tot

hen , als tot Goden ; maar bidt tot hen , als tot

Godlijke menfchen , en wij roepen hen aan , om onze

voorfpraken ie wezen. — Eindelijk , zegt deze Schrij-

ver: 5, De Heer heeft onze eigene overledenen in

^, de plaats van uwe Goden ingevoerd; dezen in

5, hunne ijdelheid ten toon gefteld , en aan genen

5, hun-

(^*) GTiEGOR. Ttirolu Hist. Franc. L. IX. C. 41.

(13 hL de Qlor. Mavtt. L. I. C. 10.

(§) THEODORET. Gr<ic. Ajfection, Curatio Disp VIII.

Tom. IV. Opp. pag. 918.
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, hunne eer gcfchonken. Want, in plaats van uwe III

, Feesten van tupiter , bacchus, en meer aiide' ^^}^.

,
XIV

, ren^ worden de Feestdagen van petrus en pau- Hoofdft.

, LUS, van THOMAS, SERGIUS, IMARCELLUS , LE- "^ C. G.
Taar 476.

, ONTIUS , PANTELEERION , ANTONIUS , MAURI-
[^^ ^^^^

, Tius , en andere Martelaren gevierd; maar in

,
plaats van uwe fchandelijke Ceremoniën — door

, Godlijke gezangen , het hoeren van heilige rede-

, nen en gebeden, welke met roemwaardige tranen

, verfierd zijn." Het baat niet, dat één of ander

Schrijver van deze aanbidding der Heiligen niet

fpreekt, waar men zulks verwacht zou hebben, of

daaromtrent behoedzaamheid aanprees , gelijk zoo

ASTERius , Bisfchop van Amafea in Pontus , in. de

eerfte jaren der Vde eeuw , in eene Predikatie ( * )

,

aanmerkt: dat Gods woord veel krachtiger is, dan

de voorbidding der Heiligen , en in eene andere (f)

dezelven eenvoudig leert verëeren en navolgen. De-

zelfde man toch hield weder andere Predikatiën,

waar 'in -genoeg voorkomt van de aanroeping en

voorbidding der martelaren, derzelver ^wonderbare

Reliqtii'èn enz. Bij fulgentius vindt men het on-

derfcheid gemaakt tusfchen de verëering, welke men

aan God verfchuldigd is, (Aalfgiof,) en den dienst,

welken men ook aan menfchen bewijzen moet

,

^*) Homil. I. in Pfalnt. 5. ap. Coteler. in Momim»

Eeclei^ Orac. Tom. II. pag. 7.

(f) Acherfus avaritiam in combefis. Nov. Auctar^

Biblioth. PP, Tm. I. pag. 40.
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III (^«Agvr/f,) (*) doch ten aanzien van dit laatllit

BOEK beroept hij zich , ter opheldering , op het zeggen

Hoofdft. van den Apostel: Dient malkanderen in liefde!

na C, G. In het voorgaande is ons ten overvloede gehle-

10^ 622*^^^"' ^^^ ^^^ Tijdperk een Tijdperk geweest is vaa—-— wonderwerken der Heiligen^ ook hebben wij reeds

Wonder- voorbeelden genoeg gehad van de verëering van Ile^^^
werken, „ _°„. ^ ,

,..- ,

Reliqui- iiquien of Heilige (Jverblijtzelen ; maar ook kregen

en,Bee]-(ie beelden van Christus, de Maagd maria, en

Heiligen,
sndere Heiligen , eene plaats in de Kerken. Vol-

gends THEODORETus (f) ZOU lict Beeld van den

Pijlaarheiligen simeon in alle werkplaatzen van Ro'

me gedaan, en deszelfs eigenaars hoop op zijne be-

fcherming gegeven hebben. Om de v^^aare Reliquiën

van valfche en gewaande te onderfcheiden geeft eene

Kerkvergadering van Cafar Augusta^ ^Saragosfa ,y
in het jaar 59a dit zeldzaam voorfchrift (§), dat

men de Reliquiën, welke in Ariaanfche Kerken ge-

vonden werden , bij de KathoUjke Bisfchoppen

brengen, en door vuur beproeven zou. Hoedanige

vuurproef,, fiven als het tweegevecht en dergelijken^

behoorde tot de zoogenoemde oordeelen Gods, of

ordalia , gelijk men ze noemde.

Het Heil. Omtrent het Heilig Avondmaal verdient aange-

Avond- merkt te worden, dat Misfa of Misfae thans in de
mnol

Westerfche Kerk deszelfs gewone benaming gewor-

den

(*) Fragm. XII. et XIII. exL.\ V. contra Fabian.p, 5^3,

. (f) Hist. Relig. Cap. 29.

(§) Can. 2. in hard. Act, Ctncil. T. III. />. 533»
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den was; uit gregorius den Grooten (*) blijkt, III

dat het ool^ in. bij^undere liuizen mogt gevierd wor- ^.^^

den; ook weten wij uit hem (f), dat een Diaken Hqq^^^

bij het vieren van hetzelve uitriep , dat elk , die bui- "^ C. G,

ten de Kerkelijke Gemeenichap was, moest heen- ^qj 522!

gaan , waar uit blijkt , dat het in de Kerk niet van . »

«enen Bisichop of Ouderling alleen gebruikt werd;

ook is het duidelijk genoeg, dat men toen zoo wel

den wtjn als het brood gebruikte, waar tegen ma-

BiLLON ( S ) te vergeefs uitzonderingen gemaakt

heeft.

Was dus de Godsdienst der Christenen verbas- Toefhnd

terd , hoewel zich nog overbliifzelen der oude een- ,

^^.^'

geleerd-
voudigheid , verhevenheid , en algemeene nuttigheid heid.

hier en daar vertoonden , doch welke daaglijks meer

gevaar liepen , geheelt verloren te raken ; met de ge-

leerde wetenfchap van den Godsdienst, of de God-

geleerdheid, was het niet beter gefteld, daar men

zich meestal vergenoegde met het gene voorgaande

Kerkleeraars gezegd hadden, zonder van de behoor-

lijke vrijheid van zelf- onderzoek gebruik te maken,

of ook te kunnen maken.

Omtrent de echtheid en het getal der Bijbelboe- Canonder

ken waren de Christelijke Leeraars tot hier toe nog ^* Schrift

niet eens. theodoretus (**) geloofde omtrent

de Boeken des Ouden Testaments , dat zij gedeelte-

lijk

(*) Libr. 6. Epist. 43.

(t) Dialog. Libr. 10. Cap. 23.

(§) Ann. Ord, S, Bened. Tom. I. pag. 114.

(**) Interpret, inCantic.Canticor.Pnef.T.U.V.l.p.'i,
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III lijk onder den Koning manasse, deels bij de Ba-
BOEK hylonifche ballingfchap verloren gegaan zijnde, door

Hoofdft. EZRA herfteld, en op nieuw in gefchrifc gebragt

na C. G. waren. Voorts , dewijl hiüronymüs m augusti-

•cot 62"* ^^^ ^" hunnen Canon verfchilden , waren inzonder-

I.. ' ' heid de Wesrerfche Gemeenten lang in onzekerheid
,

eindelijk behield de roem van augustinus rechtzin-

nigheid hier de overliand boven de geleerdheid van

TiiëRONYMUs , en even daar door kregen de y^pokry-

fe Boeken van het Oude Testament, welke hiSro-

KYMUS verworpen had, hun gezag en aanzien be-

vestigd. GR.EGORIUS de Groote fchijnt wel het Boek

van jESUs syrach niet voor Canoniek gehouden te

hebben , omdat hij het aanhaalt onder den naam
• van zekeren wijzen man , evenwel brengt hij nu en

• dan plaatzen uit hetzelve bij , met die gewone aan-

haling: ^Er ftaat gefchreven;' doch duidelijker ver-

klaart hij zich omtrent het eerfie Boek der Makka-

beën,tih hij zich zelven ontfchuldigt , dat hij een

getuigenis uit een Boek aanhaalt , hetwelk niet ónder

ide Kanonieke Boeken behoort (*}. In Afrika fchijnt

men nog (leeds omtrent dit onderwerp vrij gedacht

te hebben. Ten minden junilius, toxi Afrikaansch

Bisfchop in het midden der Vide eeuw, werpt nog

verfcheidene Boeken uit den Canon , zoo des Ouden

als des Nieuwen Testaments , of houdt die ten-min-

ften voor twijfelachtig, in zijn Boek, opgedragen

aan eenen anderen Afrikaanfchen Bisfehop , prima-

siüs, de partibtis Legis Divina Libri II. In dit

werk

,

.:, CD ^^<^'''*^- '" ^'"^' ^- ^^X- C. 21. />. 62Z.
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Vrerk , hetwelk bij wijze van een gefprek tusfcben lil

cenen Lceriiar en Leerling is opgedeld , geeft hij ^^^'^

op, wat hij van eenen Perjiaan ^ paülüs, zegt ge- {-loofdfti

leerd te hebben , die in de Syrifche fchool te Ni/l- "a C, G,

his onderwezen was. Hij verdeelt de Godlijke Boe- \^^ ^^ü]

ken ^ ten aanzien van derzelver gezag ^ in drie foor- ——

—

ten , zulken die een volkomen gezag hebben , Kano-

nleke^ die Van allen aangenomen worden; zulken^

die een middelbaar gezag hebben , of die van veler»

aangenomen worden; en zulken, die geheel geen

geza*^- hebben, Waar toe bij voorbeeld, de Boeken

Baruch^ yudith ^ en Tobias ^ behooren. In eëtv^

andet opzicht verdeelt hij deze Boeken in vier foor-

ten, Hillorifche, Profeetifche , Spreuken en eigenlijke

Leerboeken. Bij de Hifiorifche merkt hij aan, dat

fommigen daar toe nog rekenen twee Boeken dei*

Chronieken^ het Boek -^oZ» , twee Boeken v^iuEzra^

de Boeken 'Judilh en Esther ^ en eindelijk twee

Boeken der Makkabe'én, Oiider de XVII Profeeti'

fche Boeken noemt hij ook de Pfalmen^ maar niet

de Openbaring van joannes , van welke hij z^gi^

dat 'er de Oosterlingen zeer aan twijfelen. De
Spreukboeken zijn bij hem salomo's Spreuken m
jEsus siRACH, waar bij, zegt hij, fommigen no»

het Boek der Wijsheid en het Hoogelied voegen^

Eindelijk haalt hij X\T Kanonieke Leerboeken aan^

waar onder de Brieven der Apostelen; weder met

die aanmerking, dat zeer velen den Brief van ja-

kobus , den tweeden van petrus, den Brief van

judas, als ook deil tweeden ett' derden van joan-

nes , als echt daar bij tellen«.

X. DeeLi S Reeds
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III Reeds vroeg in de .tweede eeuw had papias eene

BOEK verzameling gemaakt, van gezegden en daden der

Hoofdft. Apostelen, en ireneus uit de overlevering tegen

na C. G. de Ketters bewezen, dat de KathoUjke leer onver-

10^ 6'^' Vï^lscht van de Apostelen ,af bewaard was gebleven,-

In het vervolg bewees de i^oöw/c/^^ Bisfchop ste-
Traditie fanus zijn gevoelen over den doop der Ketteren,

vering, ^^i^ de oude gewopnte , vervolgends in de IVde eeuw

maakte men \m Traditie of Overlevering gebruik,

om nieuwe plegtigheden als ^oj/o//jc/2 te doen aan-

nemen., Lang bleef , het daar bij, dat men flechts

Kerkgel^ruikcn maar.nigt Leer/lukken^^ uit de over-

levering wilde goedmaken, maar thans ging pieji,

ree.ds._.verdcr, en vincentius van Lerinupi prijst in

zijn Commoniiorium adverfus hcerefes ^ behalven de-

Heilige Schrift, als het krachtigst verweermiddel te-^

gen de Ketters aan, eene verzameling van alles,:

wat van de oudfte tijden af, alle Christelijke Ljeer-

aars eenparig voor waar hadden gehouden; of de

oudfte en algemeenfle overlevering^

Syrifche Daar in dit Tijdperk zoo vele Duitfche en andere

Overzet- yolken tot het Christendom bekeerd werden, zou

iiloxe" iï^^"' natuurlijk, Overzettingen des Bijbels in der-

^M^. zelver fpraak hebben mogen verwachten , . maar men

vergenoegde zich deze nieuwbekeeixien : .eene korte

Geloofsbelijdenis te leeren, en de Kerkelijke gebrui-

ken en plegtigheden Godsdienftig te doen waarnemen;

ook ontbrak het aan mannen, die in ftaat zouden

geweest zijn;, om j zoodanige Overzettingen te ver--

vaardiijen. Alleen hebben wij uit dezen tijd eene

Syrifche Overzetting van het Nieuwe Testament van

ecnen
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tentn ' Euiychiaanfchen of ^akohitifchen Bisfchopj Itl

XENAIAS, of gelijk hij ook genoemd wordt, filo- ^^^^

XENUS , welken naam hem gegeven werd door pe- Hoofdfti

TRUS FULLO, Patriarch van Anti'óchi'è , die. hem in "^ C. Gi

het jaar 484 tot Bisfchop van Mahurg of Hierapo-
J^J'" ^^^^

lis in Syi'è aanftelde. Hij was uit Perfi'è^ en daar .1

zijnen Heer ontvlucht, wiens flaaf hij wasi Keizer

jusTiNus ontnam hem in het Jaar 518 zijn Bisdom ^

en hij verdikte van rook te Garigra in Paflagoniê^

in het jaar 522. Hij heeft verfcheidene Schriften eii

Brieven nagelaten , waar van men berigten leest bij

ASSEMANi- (*). De 63'r/i'y^ hadden reeds zederÉ

eeuwen eene vertaling iti hunne taal , de letterlijke

of eenvoudige ^ (^Pefchito ^') genoemd. riLOXÈNüë

of op zijn aanraden édn zijner Landbisfchoppen fo-

•LYKARPUS, bezorgde hun eene nieuwe in het jaat

51S , gelijk ook door hen zo niet het geheele O. Tes*

taraent, ten minden eenige Boeken van hetzelve

fchijnen vertaald te zijn. Nog is 'er eene Syrifchè

Overzetting vei^vaardigd door den Nestorimnfchen

Patriarch mar abba , die in het jaar ^^o. geftorven

is, doch waar van geene overblijfzels bekend zijn«

Maar des te meer Uitleggers van den Bijbel heeft Uitieg-

men in dit Tijdperk , hoewel zij grootendeels dezen sers de^

,

naam niet verdienen. Omtrent het midden der Vde '
'^
"

eeuw muntten onder de Grieken uit, cyrillüSj

Patriarch van ^lexandri'é, wiens tiitlegkunde ge-

heel ingericht is ten dienfle van zijn Leerftelfel^

hetwelk door zijne rechtzinnigheid zeer werd aan-

(*) Bihlioth. Oriënt. Clem, Vatte. T. II. />. 19,

6 a
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III geprezen bij zijne tijdgenooten , terwijl liij zich met
BOEK Je verklaring van den vvoordlijkcn zin weinig op-

Hoofdft. houdt. Daartegen ontvouwt theodoretus, Bis-

na C. G. fchop van Cyrus , in Syrië , maar die niet volkomen

tot
622'^^'^ Rechtzinnig erkend werd, den letterlijken zin

» met veel oordeel en vlijt , en wordt voor den eer-

ften Uitlegkundigen van deze tijden geacht. Wij

zullen in het vervolg nader van den eenen en ande-

ren fprekcn. De derde was isidorös \:iuPeluJïum,

te Alexandri'è geboren , maar die zijn nieesten leef-

tijd heeft doorgebragt in een Klooster, gelegen op

eenen Berg bij Pelujium^ waar in hij de uiterfle ge-

ftrengheid van levenswijze in acht nam, en den

roem van eenen Heiligen verkreeg; hij fchijnt Abt

van dit Klooster geweest te zijn, en tot Ouderling

of Priester gewijd te wezen ( * ). Hij fchreef een

Boek tegen cJe Heidenen , waar van hij zelf ge-

waagt (t), als ook eene kleine Verhandeling, dat

'er geen noodlot is (§), doch beiden zijn verloren

gegaan. Maar van zijne Brieven zijn 'er omtrent

SjOoo overig, die in vijf Boeken verdeeld, en te

Parys 1638 in Folio gedrukt zijn. Zij heblaen ech-

ter meer het voorkomen van korte aantekeningen

van zedeulijken en uitlegkundigen inhoud, die dik-

wi'ils alleen uit weinige regelen beflaan. Op eene

plaats derzelven verklaart hij zich nadruklijk tegen

den Myflifchen en Allegorifchen zin (**). „ Die

ge-

() FACUND. Defetif. triuin Capitull. L. II. C. 4.

(t) Libr. II. Ep, 137. Ep. 228.

(§) Libr. III. Ep. 253. (**} Uhr, II. Ep, ipj.
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^cnen," fchrijft hij, „ die het geheele Oude Tes- IIÏ

tament op christus zoeken over te dragen, zijn ?,"^!f

niet boven alle berisping. Want zij verfchafFen aan Hoofdft.

de Heidenen en Ketters , die hetzelve niet aanne- "'"^ C. G.

men , in den twist met ons eene zekere fierkte. Ter-
1^^ ^^^

wijl zij dat gene , hetwelk van hem niet gezegd

is ,
geweldig wringen , geven zij aanleiding , dat

ook, het gene ongedwongen van hem gezegd is,

verdacht wordt , dewijl hunne paitijën juist door

lietzelfde, waar door zij hen als verwringende Uit-

leggers overhoop werpen , ook bij duidelijke plaat-

zen de overhand fchijnen te hebben." Evenwel kon

hij zelf den geliefden fniaak van zijnen tijd niet ver-

zaken, maar zoekt ook meermalen verborgenheden

in zijne uitleggingen.

Behalven deze drie vermaarde Uitleggers der Heil.

Schrift, had de Griekfche Kerk 'er in de Vde eeuw

nog eencn, die geen Geestelijke noch Monnik, maar

eeo Sofin , of Leeraar der Welfprekendheid was,

pROKOPius van Gaza , onder de regeering van Kei-

zer jusTiNus I, die met het jaar 527 eindigde. Hij

(telde eene doorlopende fchriftverklaring op uit de

uitlegkundige fchriftcn van de oude vermaarde

Griekfche Uitleggers, waar onder hij hier en daar

zijne eigene aanmerkingen mengde. Zijn eerlle Uit-

legknndig werk , hetwelk / men , doch grootendeels

alleen in eene Latijnfche Overzetting, gedrukt heeft,

gaat over de acht eerfle Boeken des Ouden Tes-

taraents, ( Commentarii in Octateuchum. ) De
oorfpronglijke Griekfche Tekst wordt in een hand-

schrift der openbare Bibliotheek te Aiigshurg be-

S 3 waard
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III waard (*), als ook van zijne uitlegging van het

BOEK f£oogelied. Zijne verklaring over jesaia is in het

Hoofdft. j^^ï" 15^° ^^ Parys in Folio uitgegeven; en een der-

na C. G. gelijk werk over de Spreuken van salomo plagt 'm,

tat
%* ^^" Handfchrift , te Parys in de Koninglijke Bi-

*—T-— bliotheek, te berusten (t).

Voor het overige verdienen geene anderen uit de-

ze eeuw als Uitleggers genoemd te worden; die 'er

zijn, houden zich bezig met beuzelen over eenen

Mijftiken zin, met Leenfpreuken enz. Om hunne

ervarenheid hier in te vertoonen , vallen hunne uit-

leggingen al veel op het Hoogelied en de Openhu".

ring van joannes; zoo fchreef andPvEas, Bisfchop

van Cafarea in Kappadoci'è ^ op het einde der Vde

eeuw eenen Commentarius over de Openbaring van

joannes, welke achter fommige uitgaven der wer^

ken van chrysostomus geplaatst is. Uit dit werk,

en fommige anderen , ftelde aretas , een van an-

Ï)REAS Opvolgers te Cafarea^ eene dergelijke ver-

klaring op. ANASTASius Sinaita , of de Sinait

,

(omdat hij eenigen tijd Monnik geweest is op dea

Berg Sina'i^') Patriarch van Antidchi'é, die in het

jaar ^c)^ geftorven is, fchreef Anagogica contem-

pïationes in divini opificii Hexa'èmcron , of leenfpreu-

kige en geheimzinnige befchouwingen oveydeSchep-

pin?s - Gefchiedenis.

On-

(*) JOAN. CHRIST. GOTTL. ERNESTI Cov.imcnt. de PrO'

copii Gazisi Cofiimentariis Gracis in Heptateuchum $f

Canficiim ineditis, Lipf. 1785. 410.

(f) MONTFAUCON Palaogr. Cr. p, 278.
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Onder de Latijnfche Uitleggers van dezen tijd, III

die echter niet bij de beste Griekfchen komen , heb- ^^^
ben wij reeds gefproken van cassiodorus, leo HoofdfT,

den Grooten , en voornaamlijk gregorius den Grooten. na C. G.

Een van de weinigen , die Grieksch verflondcn , ^q^ ^22!

viCTOR , Bisfchop van Capua , omtrent het Jaar - -

545, vertaaklc de Harmonie der Euangelisten van ^^^^'|"r

AMMONius in het Latijn. Ook fchreef prtmasius, leggers.

Bisfchop van Adrumetum ^ in /lfrika\ die nog tot

na het jaar 550 geleefd heeft, met behulp van Hië-

RONYiMUS , AUGusTiNus , CH aiidcre Latijnfche

Kerkvaders, een e verklaring van de Brieven van

PAULUS ; als ook eene uitlegging van de Openha»

ring van joannes, Commentaria utyfiicce expo/itio-

nis in Apocalypfïn Lihri V.

Weinigen waren 'er, die in dezen tijd onderna- Leerfiel-

men, Leerfiellige werken op te fliellen , en het /fér- 'i'^f ..' '^

, ,
Schri]-

fteUige werd nog meestal m het 'ivederleggende in- vers.

gevlochten, waar toe de fchriften van cyrillus

van Alcxandrië en theodore-pus behooren. Som-

mige LeerflelUge werken uit dezen tijd zijn verloren

gegaan of nog niet gedrukt. Hier toe behoort een

gefchrifi: van leontius , Bisfchop te NeapoUs^ op

het Eiland Cyprus. Ook noemt gennadius ( *

)

het werk van nic^as, Bisfchop van Romatiana of

Aquileja , die nog in het janr 458 leefde , hetwelk

hij tot onderwijs der Doopelingen had opgefleld:

Infiructionis Lihelli fex. Drie Schrijvers verdienen

echter bijzondere aanmerking, onder welken de eer-

fte

(*) De Firii Illujlr. Cap. 22.

S4
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ÏII ite is jOBius , een Criekfche Monnik, die omtrent

DOEK ^jj,]- niidden der Vide eeuw geleefd, en een werk

Hoofdft. geschreven heeft over de Blenschwording des Zoons

ra C. G. yan God^ (^oiKovofMKti Tr^ccyfAxIstx ,^ hetwelk wij al-

tot^ 622* ^^^" ^^^ ^^ uittrekzels van fotius (*) kennen, dje

--.?r-rr— ^ijnc bckwaamheid in het vereffenen van fchijnftrij-

digheden, en zijne geöefendheid in het uitleggen

der fchrift roemt , doch tevens erkent, dat hij in

bet oplosfen van zwarigheden niet heel gelukkig g?»

\veest is.

De opfteller der onechte fch riften van dionysius

den Areopagiet ^ mag, in zekeren zin, onder de

Leerflellige Schrijvers van dezen tijd gerekend wor-

den , ook qm zyn Boek de Coelesti Hierarchia , in

hetwelk hij de regeering des flemels ons wil ver-

klaren , de natuur ^n werkzaamheid der Engelen

,

welke hij in drie ordeningen verdeelt. De eerfte

klasfe der Engelen is die, welke zich onmidlijk hij

God bevindt, en het naast met hem verëenigd is;

zxy beftaat yit Troonen^ als ook uit Cheruhim en

Serafim, die met vele oogen en vleugelen verzien

zijn. De tweede klasfe wordt uitgemaakt door de

Magten , Heerfchappij'èn , en Krachten. In de derde

klasfe flaan de Engelen^ Aartsengelen., en Forfien^

dammen. Hunne werkzaamheden en betrekkingen

worden in eenen gezwollenen , maar donkeren en

onverrtaanbaren mijftiken ftijl befchreven, w^aar bij

de Schrijver zich zeiven niet verftaat. Op gelijke

vvüze handelt egn apder Boek van dcz;en Schrijve^*

(*) Cod. CXXII. f7-. S77-66\^
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fan ^/* Godlijke Nactmen, Eindelijk liecft hij nog III

een Boek over de Myfiike Godgeleerdheid^ hetwelk ^^^
met een plegtig gebed aanvangt , waar in de Schrlj- Hoofdd.

ver groote dingen belooft. „ Bovennatuurlijke ,
"^^ C. G.

B, meer dan Gudlijke, en meer dan goede Drieëen- ^q[ <52,^

„ heid ! (TjJi»? vTre^xtr/ös, y.xi vTTig^a ., xat Cm^oc- "

„ ya^s ," ) roept hij uit , „ gij Opzienfter der

„ Godlijke Wijsheid, Qpio<To(^iag ^') der Christenen

l

„ leidt ons tot den hoogstdonkeren
, (vTn^uyvu'^ov')

5, maar ook hoogstglansrijken , (v7rgf(p*v»j) en hoog-

5, den top der geheime Godlijke uitfpraken, waar

p, de eenvoudige, en voltooide, en onveranderlijke

5, verborgenheden der Godgeleerdheid in de hoogst

5, lichte duifternis van een duiller, geheimenisvol.

„ ftilzwijgen ,
(;c«1<* rriv v7:s^(pca1ov 7>jr K^u^ü)fAv<;if

„ ö-iyjjs- yv6(pov
, ) ontdekt worden , welke in het

„ allerduifterlle op het allerklaarst uitfchittert.
*'

enz. Doch deze belofte wordt weinig vervuld,

en de Schrijver ontfchuldigt zich, dat hij zoo kort

in deze zaken is, daar mede, dat hij 'er vele

voorbereidingen toe medegedeeld heeft in anderen

van zijne werken , tot welken hij zijne Lezers ver-

zendt.

GENNADius VSH Masftlia , van wien wij reeds

meermalen gefproken hebben, verdient ook nog on-

der die genen eene plaats , die in dezen tijd het

Leerftellige behandeld hebben , om zijn Ontwerp der

Kerkelijke Leerftukken , (^Libellus de dogmatihws

Ecclefiasticis , ) hetwelk men aan augustinus

plagt toe te fchrijven , en daarom ook in de uitgave

S 5 van
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lil van deszelfs werken gevonden wordt (), genna-
BOEK jjius (f) zond dit opftel, als zijne Geloofsbelijdenis,

Iloofdft. in eenen Brief aan .den Roomfchen Bisfchop gela-
na C. G. sius. Men weet , dat gennadius verdacht gchoii-

tót 6^2* ^^^ ^^ ^^^ ^^^ Semi-Peïagïanismus. Vooreerst

ftaat de Leere van de Drieëenheid met verwerping

der tegengeftelde dwalingen. Hier mede is de Leer

van cwva^TVi^ Menschwording verbonden; dan volgt

de Opflanding der Dooden , de Schepping en ge-

ileldheid der ziel en des menfchen in het gemeen.

Door den Val is wel , gelijk hij gelooft , de leven-

digheid van den vrijen wil verloren; maar niet de

vrije wil zelf, 'Er is ééne Doop , vervolgt hij ,

maar in de Kerk, waar één Geloof is, en het voor»

fchrift van christus in acht genomen wordt; Izei

Heilig Avondmaal daaglijks te gebruiken, prijst

hij niet , fchoon hij het ook niet wil laken , maar

hij raadt aan , hetzelve eiken Zondag te nemen,

Waare boete beftaat daar in , dat men geene zonde

bedrijft, en bedrevene beweent. Onder de Godlijke

beloften zijn geene aardfche of voorbijgaande, dus

vervalt ook het duizendjarige Rijk. Het huwlijk

is goed, wanneer het ten oogmerk heeft, kinderen

te teelen, en hoererij te vermijden. De onthouding

is uitmuntend, maar nog verhevener de Maagdelijke

Staat. Zich van eenige fpijzen te onthouden , die

overvloedig zijn, is niet kwaad, maar matig zijn

in

(*) In Append. T. VII. Opp. p. 71-76. ed Antverp,

(t) Be Viris Illuftr. Cap. 100.
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in derzelvcr gebruik in liet gemeen, is eigenlijk III

Christelijk. Men moet de Ugchamen der Heiligen^
^x\yj

en Martelaren vcrëcren , en de Kerken naar hen Hoofdff,

genoemd, Godsdienftig bezoeken. Alleen gedoopten ^'^'^^' G,

kunnen zalig worden. In het Heilig Avondmaal '^^'^ ^^2'

mag geen klaar water geofferd worden , maar wijn •

met water gemengd , zoo als uit Christus zijde

bloed en water vloeide enz.

Met de Zedenhtnde , en de behandeling van de- Zcdeku»»

zelve, had het, in dit Tijdvak, onder de Christe- "^*

nen geen beter aanzien. Enkele Verhandelingen

,

Predikatiën over zedelijke onderwerpen , pligten

,

deugden en ondeugden , zedekundige uitleggingen

van Bijbelboeken , en voornaamlijk het Asketisch-My-

ftieke en voorfchriften voor Monniken , zie daar

alles, waar toe zich de zedenkunde ten dezen tijde

bepaalde. Onder de zedenkundige Schrijvers van

dit Tijdperk worden genoemd, nicerius, Bisfchop

van Trier, die over het Nachtwaken van Gods

Knechten en van het voordeel van het Pfalmzingen

gefchreven heeft (*); eucherius, een voornaafn

Galliër , die zich in den bloei van zijn leven, daar

hij eene Vrouw en twee Zoonen had, in het ver*

maarde Klooster Lerinum begaf, en naderhand Bis-

fchop van Lugdunum^ {Lyons ,) geweest is, zijnde

omtrent het jaar 450 overleden , fchreef verfcheidene

werken, die iQRame 1564 in 410 zijn uitgegeven (f),

oni

(*) In d'achery Sptcikg. T. l, p. 221.

(t) Men vindt eenige berichten yan hen bij genivad.

de Firis Uhfir, Cap. $^.
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III onder anderen Liber formularum fpiritalis inieUi"

BOEK getjtice 5 en de quastionibus difficilioribus Vet. et Nov.

Hoofdft. Testam. bijzonder eene aanwijzing tot het Kluize-

na C. G. naarsleven : Epistola paranetica ad Falerianum
,

lót' 6^2* ^^^ contemtn miindi ^ et facularis Philofophidi.

- NiLUS , eerst ftadhoiider van Konjiantinopolen^

daar na Kluizenaar op den Berg Sindi , die om-

trent het jaar 450 geflorven is, is insgelijks geteld

onder de Zedenfchrijvers van dezen tijd. In zijne

- Brieven vindt men verfcheidene ftukken , die niet

geheel verachtelijk zijn; voorts fchreef hij twee of

drie Verzamelingen van Zedenjpreuken. Een y/yce-

tisch Boek tot verbetering van vele buitenfpoorighe-

den, die onder de Monniken waren ingeflopen,

nog een g^fchrift over acht ondeugden enz (*),

jOANNE^ Scholasticus ^ Abt van een Klooster op

den Berg ^inaï, waar hij in het jaar 606 overleed,

fchreef ecii Boek over de middelen om het hoogfb

toppunt van Godzaligheid te bereiken, onder den

tijtel >cA<^a| of ladder, naamlijk ten Hemel, van

waar hij zelf den naam Climacus draagt ; het is te

Parys gedrukt 1633 Folio. Dtze ladder heeft der-

tig [porten of trappen , welke elk bijzonder wijdlo-

pig verklaard worden; terwijl het geheel de volko-

menheid van der Engelen Haat zal uitbeelden , wel-

ken hij in het Monnikenleven befchouwt.

Zijn tijdgenoot joannes woschus, met den bij-

naam Ev>c^«rd£f, de Matige, (waar uit men nader-

hand den verminkten naam Eviratm of Evirates

ge-

(*) Zijne werken z"j;i te Koine uitijekomen 1673 faU
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gemaakt heeft) (*) , die in verfcheidene Kloosters in J rf

Palaftina ajeleefd, en ook in Svi'é en andere Lan- ^S'J'-\

den onder de Monniken rondgereisd heeft, befchreef HoofdfL

het leven der Heiligen , die hij op zijne reize had na C. G<,

leeren kennen, ii een Boek de Bee?nde, (^MtfAuv oï[^^ ^^^''•

Mi(A(t)vx^iov\ ) ook het Niemve Paradijs of Lusthof^—

—

(»'£o? 7r<x^a5ï((rof
, ) vol zeldzame fprookjens, won-

derwerken , verfchijningen enz.

Daar de waare kennis en goede fmaak in allen Predika-

opzichte in het Christendom zoo fterk verminderde , "^^" °^

kan men zich van de Leer- of Kerkredenen der ^g^gn,

Leeraaren van dezen tijd geene gunftige denkbeelden

inaksu. Onder de voornaamfte Predikers van dit

Tijdperk ftaat bij de Grieken theodoretus boven

aan , onder de middelmatigen kan cyrillus van

Alexandri'é gerekend worden, bij de Latijnen heb-

ben wij LEO den Grooten, gregor.ius den Grooten

ontmoet; maar boven allen werd petrus, Bisfchop

van Ravenna^ van het jaar 433, ten minfien tot

het jaar 449 , toen hij nog in leven was , door zij-

ne tijdgenoten, als een voorbeeld van eenen voor-

treflijken Redenaar aangezien , en daarom met den

naam C/^r3»/ö/o^«5,(Guldenfpreker,) vereerd, 'Er zijn

van hem 176 korte Predikatiën overig en gedrukt

Venetiën 174a Folio. Zij hebben tot haar onderwerp

verhalen en gelijkenisfen uit de Euangeliën ; eindelijk

is zedenkundig bij voorbeeld zijn gefchrift over de

zorg voor het aardfche, over vasten en aalmoefen,

en verfcheidenen ter gedachtenis van Apostelen en

Hei,

(*) FOT, Bibl. Cod, CXCIX. fag. 502.
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lil Heiligen. Men kan niet ontkennen, dat hij aanleg

^^^ had tot Welfprekendheid 5 maar zijne Welfprekend-

Hoofdft. heid: is niet de echt Griekfche en Romeinfche, noch
na C. G. di^ ^ welke tot den Christelijken Predikftoel behoort,

tot 622.' 2^^ ^"'^^* ^^^ ftaaltjen , hoe dezelve gefield ware^

r'-! -
' Dus luidt het begin zijner CVIIIfte Kerkreden:

iyWij vragen dikwijls, waarom christus zoo in

„ de ^Vereld intreedt, dat hij de nauwheid van het

_.,,;, „.moederlijk ligchaam ondervindt, het onrecht eener

1'- „geboorte Hjdt, de banden der luiiëren gedoogt, de

3, zwakke' wieg- verdraagt, met tranen voedzel uit

3, de borsten zoekt, en de verfcheidene trappen des

^, ouderdoms en derzelver behoeften ondergaat. Eil

5j hoe heeft dan die gene moeten komen, die ge-

^, nade medebrengen , vrees verjaagen , 'en liefde

j, zoeken wilde? De Natuur leert iedereen', wat

„ de kindsheid geldt, wat zij verdient» Welke

^', barbaarschheid overwint de kindsheid niet? wel*

,., ke wildheid verzacht zij niet? welke wreedheid

5, houdt zij niet terug? welke woede temt zij niet?

5, welk geweld keert zij niet af? welke ftrengheid

lecnigt zij niet? Hoe veel liefde vordert zij niet?

welke genegenheid perst zij niet af? welke gena-

de legt zij niet op ? welke liefde verkrijgt zij

niet? Dat dit waar is, weten de Vaders, de

Moeders voelen , allen billijken , de menschlijke

ingewanden getuigen het. Dus wilde dan hij ge-

boren worden, die geliefd, niet gevreesd wilde

worden; en hoort evenwel, wat bij de mensch-

lijke boosheid eene zoo vleijende, zoo vroome^

zoo lieve lundsheid uitricht ! Jls de Koning he-

j, RO-

J»

99

J9

95
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j, RODES dit hoorde, ftaat 'er, werd hij zeer ont- III

„ roerd. enz. Indien ^ertifalem, indien de Koning, ^J":^

5, indien de Schriftgeleerden en Hoogepriestcrs zoo Hoofdft.

5,. zeer dóór de kindsheid ontfteld werden ; wat °^ C. G.

5, zouden zij gedaan hebben, zoo chrjstus, als^^^ 522I

„ een volvvasfen mensch, als hij, onderfueund door r—

—

„ rijkdommen, en eene groote menigte volks, als

„. hij piet verdachte lieden , als hij met uitlanders

„ gekomen was?" Laat ons hier nog een voor-

beeld bijvoegen van zijnen ijver voor zijnen (land.

In eene Kerkreden over de woorden: IVien gij de

zonden vergeeft , dien zijn zij vergeven ( * ) , roept

hij uit: „Waar zijn de genen, die beweeren, dat

5, de ééne mensch den anderen de zonde niet ver-

,,, geven kan ? die de genen , die eenmaal door Dui-

5, vels aandrift gevallen zijn, nederdrukken , opdat.-.

5, zij zich niet weder oprichten? — petrus ver-

„^ geeft de zonden, hij neemt de boetvaardigen met

,,,alle blijdfchap op; en gebruikt deze magt, welke

5, God aan alle Priesters medegedeeld heeft. Had

„ hij, na zijne verloochening, geene boete mogen

„ doen, dan zou hij den roem des Apostels-ambts

„.en het leven te gelijk verloren hebben.
"

De voorgaande Paus pius . VI. heeft in het jaar

1784 door eenen Priester te Rome bruno bruni

in één Deel in FoJio laten uitgeven , Preeken van

MAXIMUS, Bisfchop van Taurinum, {Turin^^ wel-

ke zeer kort zijn, en hoofdzakelijk Feestdagen van

velerhande foort betreffen, doch die waarlijk dien

ar-.

(*) Scrm. LXXXlV.pag^ 323.
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III ^ï Ketterij^ fchryft gregorius van Tours (*),
BOEK

[jai^ nien den Bisfiihöp . in de Kerk niet ongehoor-

Hoofdft. zaam zijn ; van dezen zijn verfcheidenen verloren

na C. G. geraakt. Zoo had gennadius ( f ) een werk van

^^j"" ^„2* VIII Boeken tegen alle Ketters in het licht gegeven.

—— Ook noemt ^^tzQ. Schrijver (§) de fchriften van^
en Kette-ggj^gj^ Bisfchop 'm Mauritanië^ voconius, tegen de

Jooden , Arianen y en andere Ketters ; en isidorus ,

Bisfchop van HispaUs , ( SeviUa , ) in de Vilde

eeuw ,
gewaagt (**) van een werk van prima sius,

eenen Afrikaanfchen Bisfchop, de Harefihus Libri

tres , waar in hij verklaard heeft , waar door men

een Ketter wordt , en waar aan men den Ketter

kent.

Ondertusfchen fchijnen de bclangrijldle werken over

dit onderwerp bewaard te zijn gebleven. Het werk

'van THEODORETUS, hctvwlk wij reeds in een voor-

gaand Deel gemeld hebben (ff). Een werk van eenen

"anderen Griekfchen Schrijver , leontius van Byzan-

'iïum^ is door canisius in zijne verzamchng ge-

" plaatst (§§), met nóg'eenige andere fchriften van den-

zeiven tegen de Nestorianen ^Eutychianen en Apolli-

narïsten; hij noemt hem een', man van vele geleerd-

heid , doch in de daad is hij een man van vele fpitsvin-

niglieid, gcfchikt, om met deze partijen te kampen.

Maar

(*) Hist. Franc, Libr. II. Cnp. 23.

(t) Volgends zijn eigen hQuchide Fir, Ilhifir.C. loo,

(§) Cap. 78. (**) De SS. Eceles. Cap. 9,

(II) Zie VI Deel, Blaclz. 312.

(§§) Lectt» Ara. Tom. I. png. 529.
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Mitór dlleïi wo'fden overtrofFeii door den Latijnfchen llI

Schrijver vincentiüs van Lirinum of Ler'tna^ die ^^^
een Galliër van geboorte, na eenigcn tijd burgerlijke Hoofdd.

ambten bekleed te liebben, in een Klooster op het '" C- ^«

Eiland Lerina of Lirinum , ( Si, Ilomrat , op de
[^^ ^22!

Kust van Provence^') Monnik en tevens Presbyter--

geweest is (*). Dit Klooster was vruchtbaar in

eerwaardige en geleerde mannen, maar tevens waren

deze Gewesten , bijzonder het naburige Masjilia ,

de voornaamfte zetel der Semi- Pelagianen , en het

is zeer waarfcbijnlijk , dat vincentius insgelijks

tot deze partij behoort hebbe (f). Hij zal nog

voor liet jaar 450 geftorven zijn. In het jaar 430

(lelde hij zijn Vermaningsgefchrift tegen de Ketters^

( Commouitoriitm adverfus hasreticos , } op , waar in

hij zegt , dat hij dikwijls en zeer zorgvuldig vele

heilige en geleerde mannen gevraagd heeft: „ Door

„ .welk zeker , en als het ware , algemeen en regel«

„ "matig middel , hij de waarheid van het Katholijk

„ Geloof van de fnoode dwalingen der Ketteren,

„ ( hceretica pravitatis falfitas , ) zou kunnen on-

„ derfcheiden ? " en dat hij altijd van hen allen dit

antwoord . gekregen heeft: „ Men kon, op twee-

„ derleië wijze, zich voor de Ketters wachten, en

„ het rein Geloof bewaren ; vooreerst, door het ge-

„ zag der Godlijke wet; ten tweeden, door de over-

„ /?-

(*) GEN.N'AD. de Fiiis Illujlr. Cap. 64.

(f) voss. Hist. Pelag. Libr. I. Cap. 9. Met w?en

de Kardinaal norisius . overêendemt Hiit. Pclag. Libr,

II. Cap, 11.

T a



ftSS K E R K É L 5 K R

III arbeid en geleerdheid nauwlijks verdienen , welke aan

??^^ deze uitgave hefteed is geworden.

Hoofdft. Thans is ons nog overig te verhalen , de Gods-
na C. G. dienftige verfchillen en twisten , over oude en nieu-

tot 622!^^ Ketterijen, welke dit Tijdvak zoo berucht ge«

maakt hebben, tot fchande van het Christendom,.
Ketterij-

^j^^j. j^ hevigheid, waar mede zij gevoerd zijn ge-

worden, en de gevolgen, welke zij hebben voortge-

bragt.

Haatte- Tot hier toe hadden de Christenen, liadat het
gen de

Christendom , in den twist met de Heidenen enf
Ketters. '

Jooden, de zegepraal had behouden, voornaamlijk

onderling verfchild, over de leer der Godlijke Drie-*

eenheid^ of over de natuur van het hoogfte voor-

werp derGodsdienftige verëering, en over de krach"

ten des menfchen tot zijne verbetering, of over de

wijze, om die volmaaktheid deelachtig te wordeft,

welkt het doel is van den Christelijken Godsdienst.

In plaats echter van deze verfchillen, door gema-

tigdheid en waarheidliefde , nuttig te maken , maak-

ten zij dezelven, door bitterheid, en driften, nietj-

alleen nutteloos , maar hoogstfchadelijk. Te meer ,

daar men niet zoo zeer over de waarheid, als over

de overwinning, üreed, zich zelven in de fijnfle

fpitsvinnigheden verloor, en geene middelen ontzag,

om de' tegenpartij te onderdrukken ,* men gebruikte

al fpoedig, tot verdediging zijner gevoelens , niet

groiKien van betoog, maar van gezag, het getuige-

nis van oude Kerkleeraaren en Kerkvergaderingen ; en

dewijl men het leerftelfel van gevoelens verwarde met

de Godsdicnstleere zelve , floeg men over tot dwang-

mid«
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'tnlddelcn van Banvloeken der Kerkvergaderingen en \\\

ftrenge wetten der Vorften , door welke de eere van ?P.^

God en d«n Godsdienst zou gehandhaafd worden. Hoofd/ï-

Aan lien , die men voor Ketters verklaarde , en als "^ ^* ^»

-zoodanig veroordeelde, fchreef men niets goeds ^ maar /ot 622J

enkel fnoode inzichten en oogmerken toe, en bc-

fchouwde huime gevoelens als oorfpronglijk van den

boezen Geest; aan hén wilden lie Keizers theodo-

sius II en VALENTiNiANus III niet eens den naam

van Christenen toeltaan (*) , maar veroordeelden

hen als vloekwaardige menfchen (f), justinianus

(loot voor hen den weg tot alle eerambten , en ont-

zeide hun zelfs het recht op de erfenis hunner ou-

deren, die, als 'er geene rechtzinnige nabedaanden

•;waren , aan de Keizerlijke kamer moest vervallen (§).

Hij verbood het getuigenis van Ketters tegen Recht-

zinnigen in het gericht aan te nemen; tegen elkaii-

<kren mogten Ketters of Jooden getuigen , maar ook

dit vergunde hij den Manicheen , Heidenen , Sama*

Titanen^ Montanisten ^ Taskodrogiten en Ophiten

niet (**), Dat de Keizer marcianus het mensch-

Ujk oordeelt , dat men den Ketteren eene eerlijke be-

grafenis vergunt (ft), onderftelt reeds , dat men hun

die betwist of ontzegd hebbe.

Men heeft in dit Tijdvak talrijke gefchriften te- Algemee4

«en de Ketters vervaardigd, dat is tegen allen, die "^ fchrif.
* 'ten tegen
der Geestelijkheid durfden tegenfpreken , want zon- Ketters

der

C^ L, 9. C. de Heeret. (f:) /. c. L 7.

C§) /. 18. /. f. (**) l. 21, C. de Uareu

(tt) /. 9- /. c,

X. DEEt. T
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III „ levering der Katholijke Kerk."** En dit is het,
B^>E^ wat hij , in dit zijn Werlc , breedvoerig en bcpatild be-

Hoofdd. handelt. Doch , terwijl liij den Bijbel deszelfs ecf

na C. G. fchijnt te willen behouden , en daar mede alleen de

lot %n overlevering te willen puren, verheft hij fpoedig de

— -

laatfle boven den cerften , door te beweren , dat

men den zin des Bijbels zonder behulp der overle-

_ vering tegen de Ketters niet kan liandhaven, omdat

©ver denzelven (leeds kan getwist worden. Zijn

werk is verfchtidene malen, onder anderen te Bre-

men 1688 4to gedrukt geworden, laatst te Rome

1731 Svo."

Nog is 'er een dichtftuk over dit onderwerp ^

hetwelk vrij vloejend en niet onaangenaam gerchi*e-

ven is, van eeuen orientius, orensius, of orie-

sius, dien men voor eenen Bisfchop van Illiberis ^

in Btetisch Spanje , houdt , doch anderen voor eenen

Galliër (* j. Hoe het zij, het eerfie Boek van dit

gedicht bevat eene aanprijzing van Christelijke deug-

den, en het tweede eene waarfchuvving tegen allcr-

leië ondeugden.

Ori£ï''ni- Wij gaan over tot de bijzondere Gefchiedenis der

aanfche Godgeleerde verfchillen van dit Tijdperk ; onder

\tn.^ welke, in de eerfle plaats, behoorcn, die, welke

over de gevoelens van origenes ^ of welke mea

dezen Kerkleeraar toefchreef, gevoerd werden. Na

het gene deswegens met chrysostomus gebeurd

was , en nadat deze gevoelens door vele Bisfchop-

pep en Kerkvergaderingen veroordeeld waren , gelijk

.,v,. vvij

(*) FAUPvic, BibL med. et ivf, Latinit, T. V. />. 173.
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wij in het Vide Deel dezes werks verliaald hebben , III

fcheenen zij voor altijd bcflist te zijn; en evenwel ^^^^

ontbrandden zij , waar men zulks het minst ver- Hoofdft.

wacht zou hebben, onder de Monniken 'm Pflla/^ina,^^^' G.

en in de ftreeken van Ccefarea^ nog voor het einde
^^^ ^j^]

der Vde eeuw op nieuw (*). — Maar omtrent het jaar '-

520 werd in de nieinve Laura ^ een beroemd Kloos-

ter in dat land , hetwelk zijne inrichting en zijne

Abten te danken had aan sabas , Exarch of Opper-

Opziener van alle Monniken in PaJafiina^ en Abt

der groote Laura ^ de grond tot nieuwe en langduu-

rige twisten van deze natuur gelegd. Vier Monni-

ken , onder welken nonnus de voornaamfle was

,

waren in dit Klooster, het Origenismus toegedaan,

waarom zij door hunnen Abt agapetus uit het

Klooster gejaagd , maar door zijnen Opvolger ma-

mas weder aangenomen werden. Toen sabas in

het jaar 530 te Konftantinopolm kwam , verzocht

hij Keizer justinianus om de uitroeijing der 0/7-

genisten ^ en verkreeg ook plakaten tegen hen, als

ook dat eene algemeene Kerkvergadering den Dan-

vloek tegen hen liet uitgaan. Maar na de dood van

sabas verkregen twee Abten van deze partij, domi-

tianüs en theodoPvUS, met den naam ascidas ,

de genegenheid des Keizers, de eerfte werd in het

Jaar 537 Bisfchop van Ancyra 'm Galati'é, de ander

wat vroeger Bisfchop van Ccefarea in Kappadociêy

waar door nonnus en de zijnen ftout geworden al-

les

(*) CYRiLLi Plta Euth-pnii in A.ialL Giitc, a BvmiK

Monach, sdit. Paris 1688. />. 52.

T3
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III les durfden bedaan. gelasius , Abt van het grootè

^^^j Laura ^ verjoeg omtrent 40 Origcnisten uit zijn

HoofdH. Klooster , maar deze zich verëenigd hebbende met
na C. G. anderen uit de nieuwe Laura , fioegen op weg , om

tot
ó''"' ^^'^ eerstgemelde Klooster met geweld aan te vallen,

il en hunne voornaamfte tegenllrevers werden genood-

zaakt, hetzelve te verlaten. Dezen vervoegden zich

bij EFRAEM , Patriarch van < Anti'óchVè ^ die nu

een vcröordeelend vomiis uitfprak legen de leerftel-

lingen van origenes; maar derzelver verdedigers

daartegen noodzaakten petr.us. Patriarch van ^e^

rufalcm , om efraems naam uit de Kerkenboeken

te fchrappen ; waar op hunne partijen een bevel des

Keizers tegen deze leerftclUngen te weeg bragten

,

hetwelk niet alleen door den Patriarch van Konflan-

tinopolen , mennas , met zijne Kerkvergadering

,

aangenomen , maar ook door domitianus en the-

ODORus ondertekend moest worden. Doch, niette-

genftaande dit Keizerlijk bevel, verbraken nonnus

en zijne aanhaligers alle Kerkelijke Gemeenfchap met

de Katholijken; en hun befchermer theodorus, die

aan het Hof veel bleef vermogen , dwong den Pa-

triarch van yerufalem ^ de Kerkgemeenfchap met

hen te vernieuwen, en hen weder in hun Klooster

te brengen, waar uit zij in het open veld geweken

waren. Zedert werden de Origenisten zoo flout,

dat zij de KathoUjke Monniken te yeriifalem door

wereldlijke perfonen lieten afkloppen en de flad uit-

jagen. Daartegen fneiden de Bcsjiërs , een ftam, die

bij den yordaan woonde , den Katholijken te hulp,

van welken één fneuvelde, als hij de groote Laura

te-
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tegjcn de Origehisten verdedigde, die het met ïlee- III

ncii aanvielen. Eindelijk kwam het zoo ver, dat- ?f^^

zij aan dit Klooster eenen Abt opdrongen. Doch, Hoofdft,

T

nadat nonnus in het jaar 546 gcfliorven was , na C. G.

raakten de Or'igenisten in Palaflina onder malkan-
jj^^ ^^<^;

deren zelve verdeeld. Een gedeelte derzelve kreeg ——

-

den naam van Protokttsten ^oï Tetradïten ^ waar-

fchljnlijk , omdat zij , meer dan de overigen , op het

voorheflaan van Christus ziel aandrongen, en eene

foort van Fierheid in de Drieeenheid fcheenen in te

voeren ; zij daartegen noemden de andere partij

Ifochristen , waarfchijnlijk naar derzelver gevoelen

,

dat door de toekomende wederbrenging aller din-

gen alle redelijke wezens aan christus gelijk ge-

maakt zouden worden. Reeds door deze fcheuring

benadeelden de Origenisten zich zelven , maar niet

minder, toen de Ifochristen eigendunklijk makarius

tot Patriarch van yerufakm aanftelden. De Kei-

zer liet dezen zijne waardigheid niet lang genieten

,

en ook werd op de algemeene Kerkvergadering

,

welke hij in het Jaar 553 bijeen riep, origenes

veroordeeld (*).

Volgends fommige Schrijvers (f) van deZen tijd,

zal voornaamlijk pelagius. Diaken der Roomfche

Kerk,

(*) Dit alles verhnalt de rvlonnik c\-rillus vnn Scy

thopoUs : Vita S. Snb.e In coteleru Monument. Eccl. Gr,

Tom. IIÏ. als ooggetuige.

(f) EVAGRIUS Hist. Eccl. IV. 37,38. LIBERATUS -5;T-

viar. caufe Nestor, et Eutychian. C. 23 , 24. facundüs

pro defenf, trimi Capitulor. L. I. C. 2. IV. 4.

T4
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III Kerk , en zaakgelastigde van den Bisfchop dier Kerk
BOEK aan het Hof te Konjiantinopolen

, gewonnen door

Hoofdft.
dommige Monniken van Jerufalem ^ en uit afgunst

na C. G. jegens den Bisfchop theodorus , den magtigen be-

t^ 1" g^^^'^ig'^r der Orlgenisten^ den Keizer hebben over-

— gehaald , om bij een openbaar Plakaat de Origems-

ten te veröordeelen , tot het opftellen van hetwelk

hij , met imennas , den Patriarch van Konflantino'

polen ^ de hand zal geleend hebben. Om zich hier

over te wrekea , bewerkte theodorus , dat ook

THEODORUS van Mopfuestia^ een tegenftrever van

ORiGENES , veroordeeld werd , waar door de ver-

maarde twist , de tribus capitulis , eenen aanvang

nam , welke niet minder onheils brouwde in de

Christelijke Kerk, dan die over origenes. Vol-

gends liceratus (* ) zal THE0D0R.US naderhand

bekend hebben, dat hij en pelagius verdiend had-

den verbrand te worden, omdat elk van hen zulk

een vuur in de Kerk geflookt hadden.

In het Plakaat van justinianus , hetwelk het

voorkomen en ook den naam draagt van een e God-

geleerde verhandeling
, ( Liber adverfus Orige-

f/tfw,) (f) worden, met veel onbetaamlijke bitter-

beid, de volgende flukken , als gevoelens van ori-

genes veroordeeld; „ De Vader zij grooter, dan

5, de Zoon; de Zoon grooter, dan de H. Geest,

55 en deze grooter, dan andere Geesten. De Zoon

„ kaa

(*) Cal). 24.

(f) //; act. Synodi V. ap. HARnuiN, aet. Concil. 7%

\\l. pag 244-282.
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„ kan dcii Vader, en de Heilige Geest den Zoon ni

„ niet zien; ook zijn zij beide fchepzelen. Gods
^lj?':J

-

5, magt zij beperkt, nadcmaal hij anders zich zei- Hoofdft.

„ ven niet zou kunnen verltaan. Alle geflachten na C. G.

„ en foorten zijn even eeuwig met God. Redelijke
^'^J^ J^^*

„ wezens , welke gezondigd , en daar door hunnen „, ..»

„ hoogen ftand verloren hebben, zijn tot ftrafFe in

,, hgchamen nedergeftoten , in welken zij eerst moe-

5, ten gereinigd worden , voor dat zij zich weder

„ kunnen opheffen, en dit gebeurt meermalen; ook

„ zijn 'er reeds vele werelden geweest, en zullen

„ 'er in het toekomende nog andere zijn." liehal-

ven dit zond de Keizer nog eenen Brief aan de

Kerkvergadering , die te Konjiantinopokn bijeen

was (*), waar in hij te kennen geeft, dat 'er te

yerufalem Monniken waren , die de dwalingen van py-

THAGORAS, PLATO , CU ORiGENES Verbreidden , welkc

dwalingen hij vervolgends opgeeft , terwijl de Keizer , bij

bet opgeven van het gevoelen over het voorbeftaan

der zielen, uitdruklijk beweert: dat de Heil. Schrift

leert, dat de zielen te gelijk met het ligchaam ge-

fchapen worden^ waar na hij de vergadering ver-

maant, om deze dwalingen te veröordeelen , gelijk

ook , met XV Befluiten en Anathematismen
, ( Ban-

vloeken,) gefchiedde door de Kerkvergadering te

Konjiantinopokn (f), zonder dat men recht weet,

of men daar door de vijfde algemeene Kerkvergade-

ring van het jaar 553 te verdaan hebbc, of eene

bij.

(*) ///). HARDUIN. /. <-. pag, 281. ^

(t) 'dp. HARDÜIN. T. lil. pag. 254,

Ts
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iri bijzondere, welke in die Hoofdftad kort voor of na
BOEK
XIV

^^<^^ i^^"" 540 zal geliouden zijn; vélen zelfs twijfe-

Hoofdfl. ï^" 9 of de leerftellingen van origenes door de vij'f-

na C. G. ^e aïgemeene Kerkvergadering te Konjlantinopolen

tot 6""' opzettelijk veroordeeld zijn geworden.

In het Westen had men over het geheel zich wei-

nig gemoeid met de Origeniahnfche twisten ; zelfs

ten dien tijde , toen in liet Oosten dit vuur op het

hevigst brandde , liet cassiodorus verfcheidene

Kerkredenen van origenes ten gebruike van zijne

Monniken in het Latijn vertalen (), Tot dat ein-;

delijk de Roomfche Bisfchoppen de aïgemeene kreet ,

die zich tegen origenes verhief, volgden, en zijne

leerflellingen insgelijks veroordeeld hebben. Na 300

Jaren zoo fchandelijk als nutteloos over dit onder-

werp getwist te hebben, ging eindelijk de naam

van Origenisten geheel verloren.

Maniche- Maar andere oude Ketterfche aanliangen hielden
^"'

zich, in dit Tijdperk, nog lang ftaande, en maak-

ten zelfs nu en dan onverwachten opgang. Onder

dezen behoorden de Manicheen (f), hoc zeer au-

GUSTiNus hunne dwalingen in vele fchriften weder-

legd had, en niettegenftaande zij als Staatsmisdadi-

gers behandeld werden, waar door zelfs waarfchijn-

liik velen van hen het leven verloren; waar op zich

hun vermaarde Leeraar faustüs (§) beroemde,

dat

(*) T>e Inflitut. Divin. Litter. C. I. T. II. p. 510. "

(f) Vergel. Deel VII. Bladz. 254.
'

(§) Jp. AUGUSTIN. cojiitra Famt. L. V. C. i. Tom,

VIII. Opp. pag. 139.
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dot dit lijden;, hetwelk zij, om der gerechrigheids III

wille, dulden moesten, een kenmerk was van hun ^^^
eclit Christendom, Toen de Wandalen , omtrent HoofdfL

het midden der Vde eeuw, Afrika bemagtigden , "^ C. G.

namen de Manïcheïn ^ die zich daar bevonden, de
\q^ gjjjj

vlucht naa Rome, alwaar zij zich eenigen tijd onder -

de KathoUjken verfcholcn , toen de Bisfchop leo

de Groote hen in het jaar 443 ontdekte , en zijne

Gemeente voor hen waarfchuwde, gevende als ken-

merken van de Manicheën op, dat zij, bij het H.

Avondmaal weigerden , liet Bloed van christüs te

drinken (*) , en dat zij , ter eere van zon en maan

,

on Zondag en Maandag vasteden. In eene «ndere

Kerkreden (f) gaf hij eene fchets van hunne dwa-

lingen , en wenschte , dat zich niemand door hunne

onthouding van zekere fpijzen, door hunne haveloze

klederen, en bleeke wezens, mogt laten misleiden.

Ook ontbood hij, voor eene vergadering van Bis-

fchoppen, en Ouderlingen, waar bij ook eenige aan-

zienlijke Heeren van Rome, Senatoren en Burgers,

tegenwoordig waren , de zoogenoemde uitverkozenen

of volmaakten van beiderlei kunnen , alwaar zij alle

hunne Hellingen en plegtigheden bekenden, maar

bijzonder eene ontuchtige fchendaad , van welke de

fchuldige perTjnen, zelfs een Bisfchop, tegenwoor-

dig waren (§), waar uit leo befloot , dat bij deze

fecte geene kuischheid en eerbaarheid, dat leugen

ha-
«

(*) LEO M. Serm. IV. de Quadragef. T. I. p. 161.

(t) Serm. IV. in Epiph. pag. 125.

(S) Seren. V. de jejunio decimi menfis p. 49.
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IlI -hare wet, de Duivel hun Godsdienst, en fchandï

«OEK hmi Qffoj. vvas. Van deze Mankheen bragt leo 'er

Hoofdfl. v^l^" 9 "^'^^ zonder dwang te ' oefenen , tot de ge-

na C. G. meenfchap met de Katholijken over (*), maar ve-
jaar 47 .

^^^^ vluchtten uit Rome, Naar het verhaal van pros-
xot 022.

PER ( f ) liet LEO ten dezen tijde velen van hunne

Boeken verbranden; vervolgends bewerkte hij in het

Jaar 445 een nieuw Plakaat tegen hen, van valen-

TiNiAAN 111, waar bij hij beveelt, hen als Kerkroo-

vers en Staatsmisdadigers te ftraffen (§.), terwijl de

volgende Keizers lijf- en levensftraffen tegen hen

vastftelden (**).

Ook buiten het Romeinfche Rijk werd deze aan-

hang hevig vervolgd , door hunerich , Koning der

Vandalen in Afrika (ff), die in het begin zijner

regering , in het jaar 477 , fommigen van hen leven-

de liet verbranden , en anderen te fchcep naa verge-

legene Gewesten vervoeren. — In hun eigenlijk Va*

derland, Perfi'é , waar hun getal zeer was toegeno-

men , waren zij een tijd lang meer gezien , dan de

overige Christenen, maar als zij befchuldigd wer-

den, dat zy den derden Zoon van den Koning ca-

BA"

(*) Epht. VII. Tom. l.pag. 624.

(f) Chron. ad Am. 443. in CANis. Tom. l. Leef,

Ant. png. 304.

(§) Novell. Valentin. Aug. de Manichjeh in Lcoit.

M. Opp. Tom. l. pag. 216.

(**) Cod. Libr, I. t. 5. de Harct. et ManicJi.ns, et

Sama)\ l. ii , 12, 15. i(5.

(ft) VJCTOR Uiit. Perfec. Fandal. L. II. C. I.
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t.si>ES beloofd hadden, hem na zijn Vaders dood llt

aan de Kroon te zullen helpen, liet cabades in ??,^*

het jaar 525 een groot getal van hen, met hunnen Hoofdft*

Bisfchop, nederfabelen (*). •
'

. ,. na C. G.

Hoe hard ook priscillianus en zijne aanhangers
jj^j J^a*

door den Keizer maximus behandeld waren (f),——

—

zij bleven echter in Spanje nog talrijk, turribius ,
P"scilim«

-' /- y o j » nisten.

Bisfchop van ^sturica Augmta ^ (^Astorga in het

Koningrijk Leon,') beklaagde zich over hen in het

Jaar 447 , in eenen Brief ( § ) , aan twee andere

Spaanfche Bisfchoppen, ook Ichrcef hij aan den

Roomfchen Bisfchop leo , die hem in eenen langen

Brief antwoordde (**), in welken hij dezen aanhang

verfoeide, als hebbende van alle andere dwalingerf,

zelfs de Heidenfche, iet overgenomen, waarom zij

ook te recht, eenen tijd lang, door de Overheid met

doodftrafFen vervolgd was , dewijl dezelve alle rechten

en huwlijksverbindtenisfen , benevens alle eerbaarheid ,

verloochende. In de beide Brieven vindt men de

lijst der dwalingen, welke aan de PrisciUianistéit

worden tocgefchreven ; zij leerden , wordt 'er ge-

zegd: Dat 'er in de Drieëenheid maar één Perfoon

zij, die dan eens Vader, dan Zoon, dan H. Geest

genoemd werd; dat 'er zekere krachten uit God
uitgingen, welke in hem een begin gehad hadden;

dat de Zoon van God de Eeniggeborene heette,

om-

(*) ZONAR. /Inn. L. XIV. C. 5. cedr. //.T.!./». 304»

(t) Zie Deel VII. Bladz. 254-300.

' C§) TURR. Ep. inter Ep. Leon. M. T, I. p. 232.

- <**) /. f. Epist, Xy. peg, 22(5.
•

3::
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III omdat hij alleen van eene Maagd •^geboren was; 2ij

^^^ geloofden, dat hij niet wezenlijk, maaralleen fchijn-

Hoofdft. fcaar een mcnsch zij geworden; dat de ziel des

m C, G; nienfchen van de zelfltandighcid Gods zij; dat de

iox 622! "^"^^^^ "*^^^'- S°^^9 ^" zijne natuur geen werk Gods,

wi
- i maar dat hij uit den C//^w, en.de Duifternis, voort-

'^"'^^'"^.vgekomen zij, geen veroorzaker hebbe, maar zelfs

de grondoorzaak van al het kwaad zij; zij veröoii.

deelden het huwlijk en verfoeiden het kinderteelen

;

•de zielen hadden tevooren beflaan, maar in eenehe-

melfche woning gezondigd hebbende , waren zij in het

iigchaam gekomen, 'onder de magt van de Vorflen

der luciit en der geftarnten ; dat aan den invloed der

llarren de zielew en ligchamen der menfchen verbon-

den zijn; zij onderwierpen de deelcn der ziel aan

zekere niagten , en aan anderen de leden des lig*-

chaaras; de eerfteh noemden zij met den naam der

.Aardsvaderen, deze naar de geftarnten; zij hadden

zeer vervalschte. Haiidfchriften van de Kamnieke

Boeken', en Apokr-^fe Schriften onder den naam der

Apostelen. — Eindelijk voegt leo 'er bij » dat zij

in het geheim zulke onkiiifche buitenfporighedcn oe-

fenden , als de Mdnicheén , van welken zij , over

het geheel , alleen in naam onderfcheiden waren.

. Uit alle zoodanige voordellen blijft het moeilijk

zich eenen naauwkeurigen famenhang van hunne ge-

voelens te vormen , ook fchijnt de Ketterhaat veel

ten hunnen aanzien te" ligt geloofd en vergroot te

hebben. Uit de Bejluiten ^ der Kerkvergadering te

Braga in Gallkt'è , in liet jaar 561 , op bevel van

ARiAMiR, Koning dci-^Suere^ , geheiiden, die hun-

ne



GESCHIEDENIS. 303

ne dwalingen veroordeelde, kan men niet Oïeer licht |II

fcheppen, alleen meldt dezelve nog de volgende: °^^^

Dat 'er in de Godheid eene Driecenheid der Drie- Hoofdfï.

eenheid zij; dat donder, blikfem, flormen en droog- "^ C. G.

te , van den Duivel .oorfpronglijk zijn ; dat het
J^^ J^^]

vleesch eene onreine fpijze is; dat het den Geeste- -

lijken en Monniken geoorloofd zij, behalven hunne

Moeders, Zusters, en dergelijke naastbcftaanden

,

ook andere vrouvvsperfonen in hunne woningen te

nemen , en dat zij het Gedachtenisfeest van het H.

Avondmaal, (onzen Witten Donderdag, /c-'r/ö (juin-

-ta Pafchalis ^^ eerst na het einde van het vasten

-begonnen. Na dezen tijd vindt men van de PriS'

cillianisten geen gewag meer in de Gefchiedenis,

Het Ariaanfche- Lcergevoelen , hetwelk in het Arianen.

Romeinfche Rijk geheel te niet gelopen was, bleef

onder de Dultfche volken.,:. die.het Westerfche Rijk

bemagtigd hadden, niet alleen ' ftandhouden, maar

herleefde zelfs, als het ware (). Niet, omdat

dit gevoelen aan deze volken meer behaagde, dan

dat der KathoUjken ^ dewijl zij het een en ander

-behoorlijk onderzocht en getoetst hadden;, zulks

bragc de gefteldheid dezer tijden niet mede; maar

omdat zij mcestiil hun Christendom van Ariaanfche

•Leeraars ontvangen hadden, waar bij nog ftaatkun-

dige inzichten kwamen. De Gothen en Wandalen

waren zeer op hunne hoede tegen de Keizers van

Jionftantinopolen en de Koningen der Franken^ in

wier Lauden do. Katholijken de overhand hadden,

die

O Verg. Ded VIII. Blad^, 67, 58.
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III die door hunnen ijver , om aanhangelingen te maken,

^f^r ^y ^^ Gothen en Wandalen gewantrouwd werden ,

Hoofdft. waarom derzelver Vorften den Ar'tïinen het liefst

.na C. G. begunfligden
; ja hier uit ontdonden dikwijls harde

•to't 6'"'
behandelingen en vervolgingen tegen de Katholij*-

•> ken^ die door hunne woelingen fomtijds daar tot

aanleiding zullen gegeven hebben, terwijl de Aria-

nen fchavcrgoeding namen, van het gene zij te voo
ren geduld hadden.

Bij de . Dus als eurich, of evarik, Koning der JVest^

Gothen. Gothen, óiH^xox. het jaar 484 regeerde, in Galli'è

eenen inval deed, werden vele Kerken der Katho-

lijken verwoest , Bisfchoppen verjaagd , of om hals

gebragt C * ) •> en een Bisfchop van Turonum ,

(JCoiirs ,') die zich bij de Gothen verdacht gemaakt

had, gevangen naa Spanje gevoerd.

De Frankifche Koning klodwig of chlovis ,

nam daartegen in het jaar 507 een voorwendzel van

oorlog tegen de West -Gothen ^ omdat zij Arianen

waren (f), alhoewel hun toenmalige Koning alarich

zich. zoo gematigd tegen de Katholijken gedragen had

,

dat dezen , die op zrijn verlof in het jaar 506 een€

Kerkvergadering te Agatha, QAgde,^ hielden, van

80 Bisfchoppen, zulks erkenden, en God op hunne

knieën om zijn leven en den voorfpoed zijner rege-

Ting baden (§). De PFest - Gothifche Koning ama^

LA-

(*) GREG. Tiir. H. Franc. L. II. C. 25. Verg. sidon.

Jpoll. L. VII. Ep. 6. in sirm. Opp. T. I. />. 591.

(f) GiiEG. Tttron. l. c. Lihr, II. Cap. 3^.

(5) Qonc. Agctth. in hard. Concili T. IL p. 997»
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tARicn, die zedert het jaar 526 regeerde, trouwde m
met KLOTiLDis , eene Katholijke Prinfes , uit het ^^^-^

Koninglijk Franhfche huis ; maar hij verhinderde Hoofdft,

haar fpoedig in de oefening van haren Godsdienst (*), "^ C. G.

hij liet haar, als zij naa de Kerk ging, met vuiiig- /q" ^^^^

held werpen , en zij werd zoo van hem geflagen , ^
dat zij eenen doek 'm haar bloed gedoopt aan haren

Broeder den Koning childebert van P^rjj zond (f),

evenwel vergunde hij aan zijne Katholijke Bisfchop-

pen te Toledo eene Kerkvergadering te houden (§),

Hoe het zij, childebert deed hem in het jaar

531 den oorlog aan , en hij werd kort daar na ver-

moord. THEUDIS, zijn Opvolger, gaf insgelijks den

KathoJijken Bisfchoppen verlof, om jaarlijks te To-

ledo bijeen te komen (**).

Allengs echter won het Katholijke Leerflelfel in

Spanje veld bij de JVest-Gothen. leovigild, hun

Koning, zedert het jaar 540, nam zijnen oudften

Zoon HERMENIGILD tot Rijksdeelgenoot aan, en

trouwde hem uit aan indegundis , Dochter van

den Austrafifchen Koning sigbert. Spoedig had

dit huwlijk met eene Katholijke Vorstin kwade ge-

volgen. GUNDASVENTH, dcs Konings tweede Ge-

malin, zocht hare Schoondochter te bewegen, om
het geloof van haren Gemaal aan te nemen. Als ds-

ze

(*) PROCOP. dc bello Goth. Libr. I. Capi 13.

(f) GREG. Tiiron, Hist. Franc. L. III. C. 10.

(§) In HARDUJN. Concil. Tom. \\, pag. 1141.

(;**) isiDOR. Chron, Goth. Faiidal. et Suevor. in Hii'

pania Era 569. p. 721' ed. Grot.

X. Deel. V
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lil ze zulks weigerde, greep gundasventh de Prin-"
BOEK

f^^s bij de hairen, fmcet haar op den grond, trap-

Hoofdlt. ^'^ 1''^^'^ ^^^ voeten, en gebood haar in een vijver

na C. G. te werpen , zonder hare ftandvastigheid te kunnen

to" 622.
overwinnen. Om dit in het vervolg voor te komen

,

wees LEOViGiLD, aan zijnen Zoon en deszelfs Ge-

malin, Hispa/is, (Sevi/Za,) tot een Hofverblijf aan.

Hier drong indegundis, met behulp van den Bis-

fchop LEANDER , ZOO lang bij haren man aan , dat

hij het KathoUjk "Geloof omhelsde , en bij de zal-

ving met de gewijde olie , den naam joannes aannam.

Van toen af leidc leovigild zich toe , om zijnen

Zoon te doen vallen, zegt gregorius (*). Maar

een ander gelijktijdig Schrijver , een Katholijke Goth en

Abt van een Spaansch Klooster (f), fchrijft enkel

,

dat HERMENIGILD, uit haat tegen zijne Stiefmoeder,

ecnen opftand verwek-t hcbbe. Hij werd door zijn

Vader in het Jaar 583 gevangen naa Tokdo gevoerd

,

en twee jaren daar naomgebragt, onzeker, of zulks

op zijn Vaders bevel gefchied is. Hij is naderhand

bij de Spaanfche Kerk als een Martelaar vereerd (§).

LEOVIGILD hidd in het jaar 581 eene Kerkvergade-

ring van zijne Ariaanfche Bisfchoppen te Toledo^

op welke zij verklaarden, dat, wie van het Room»

fcht

( * ) Rht. Fravc. Libr. V. Cap. 39.

(f ) ]0. Bilariem. in Caron. Tom. I. Lectt. Antiq^

CANis. pag. 339.

(§) GREG. Tur. l. c. L. VI. Cap. 43. VlII. 28. >.
Bielar. l. c. p. 341. ism.C//;-. Era 606. ed. Gr. p. -^i^,

Acta SS. Antv. ad d. 13. Mart. et ApriL T, W.p. 138.
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fchè Geloof tot het KathoUjke ^ (zoo noemden de iii .

Ariancn hun Geloof,) zou overkomen, niet weder ^'^''^

gedoopt , maar enkel door oplegging der handen en fioofdfl.

het ffebruik des Avondmaals zou aanffenoraen vvor- na C. G.

den. Nog zou Leovigild de KathoUjken vervolgd, ;!^^"'' i^^'

velen van hunne Bisfchoppen gebannen, hunne Ker .

ken beroofd, en niet weinigen door vrees, anderen

door geld en goederen tot .het Arl'damch Geloof

övergebragt hebben.

" Maar leovigilds tweede Zoon en Opvolger rec-

cAred ging, terflond na het aanvaarden der rege-

ring, in het jaar 586, tot het KathoUjk Geloof

over, waar in hij door zijne West-Gothen gevolgd

werd. De bovengemelde Bisfchop leander had

een groot aandeel in deze bekeering, doch voor-

naamlijk werd de Koning bewogen, omdat hij zich

overtuigd hield, dat de Katholijke Bisfchoppen al-

leen wonderen konden verrichten (*). reccared

gaf vervolgends aan de KathoUjken hunne Kerken

weder, en rtichtte en verrijkte nieuwe. Hij was de

cerfle Koning der West - Gothen , die^ zich liet zalven

enkroonen ; hij vereerde de Katholijke Bisfchoppen , die

fpoedig als Rijksflianden den rang boven de wereld-

lijken verkregen. Geen wonder, dat de Katholijke

Schrijvers dezen Koning, die tot het Jaar 601 gere-

geerd heeft, hooglljk geprezen hebben. Ondertus-

fchen

(*) Concil. Tolet. III. in hard. Act. Concil. T. III.

fag. 467. JOANN. Bilar. in Chron. ap. canis. T"» I. />,

340. GREGOR. Tur. Hist. Franc. L. IX. C. 15. is:dor.

Chron. Era 624. pag. 616.

V 2
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III fchen ging deze zoo fchielijk en ten minflen half

^/^r gedwongeue bekeering niet toe zonder verwarringen.

Hoofdft. Iii hs"^ Narhonnenfisch Galli'è ^ i LanguedüC ^') ver-

ra C. G. wekte een Bisfchop der Arianen , athaloc , on-

10^ 62'»' '^'^^'^'^""^ door twee Graven en andere Grooten,

een oproer, waar in vele Katholijke Kerkelijken en

Monniken omkwamen, en dat door Soldaten moest

beteugeld worden ; de beide Graven verloren het

leven, en de Bisfchop ftierf van kommer (*). In

Spanje maakte een Bisfchop , sunna , eene famen-

zweering , om den Koning te onttroonen , en werd

deswegens naa Mauritanië gebannen. Zelfs fpande

de Koningin , weduwe goswintha , tegen Aen

Koning famen met eenen Bisfchop uldila , die

insgelijks gebannen werd, de Koningin zelf overleed

kort daar na (f).

Vreemd moet het voorkomen , dat reccared

door het wondervermogen der Katholijke Bisfchop-

pen bewogen werd , daar een zijner Voorzaten

,

THEUDESCULUS (§) of THEODEGISIL (**) , door

een wonderwerk, hetwelk insgelijks door de recht-

zinnigen verricht , en door hem nauwkeurig zal

onderzocht zijn, niet van de Arianen had kunnen

afgetrokken worden. Eene doopvonte in eene Spaan^

fche Kerk werd van zelf met water gevuld , als

men

(*) GREGOR. Tur. l. c. L. IX. C. 15. PAUL. EmeriteitSy

de Vitis Patntm Augustce Emeritce Cap. ip,

(f) Jo. Bilar. L c.

(§) isiDOU. Chron, Era 586. pag. 723.

(**_) GREGOR. Ttiron, de G/or, Mart, L. I. C. 24.
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men het nodig had, en werd weder ledig, als men m
het niet behoefde. De Koning, die daar bij eenen '^^^^

kunstgreep der Katholijken vermoedde, verzegckle HoofdfT,

deze plaats drie jaren lang, te gelijk met den Bis- «a C. G.

fchop, en liet ze bewaken; maar bij het openen ^'^j ^^o'

werd het wonder bevestigd. Ondertiisfchen heeft ———

«

hij maar een jaar tot in 549 geregeerd; en dit is

nog de kleinfte bedenking tegen zoodanig een won-

der!

De Sueven , die zich in het hedendaagsch Portu- Onder de

'gal gevestigd hadden, werden nog vroeger, dan
"^^^"^

hunne naburen, de West-Gothen^ van de Aricinery

tot het KathoUjk Leerftelfel bekeerd, rechiariös,

hun eerde Koning, die het Christendom omhelsde,

en in het jaar 44S' begon te regeeren , had wel het

Rechtzinnig Geloof aangenomen (*), maar toen

REMiSMUND zcdcrt het jaar 465 over hen regeerde,

werd deze niet alleen zelf door zijne lVest'Gothi~

fche Gemalin, die Ari'dansch was, maar ook door

den ijver van ajax, eenen Ariaanfchen Bisfchop,

uit Gallis , velen van zijne onderdanen , tot het Ari-

aanfche gevoelen overgehaald (f). Omtrent hon-

derd jaren daar na echter keerde hun Koning theo-

DEMiR , die waarfchijnlijk ook ariamir heette , en

van GREGORius van Tours chararicus genoemd

wordt, tot de Katholijken terug, door de wonder-

kracht van den Heiligen martinus (§) , door welke

zijn

(*) iDAT. Chron. T. II. Opp. sirmondi p, 237.

(t) iD>iiT. /. c. p. 243. ]siD. Chrr.n, Sne'\ p. j-x^

fj) GREG. de Minic, S. Mart. L. L C. ir,

V .-,
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in zijn Zoon van eene doodlijke ziekte, en zijn volk

^°f^ .
van de melaatslieid genezen -werd. Waarfclüjnlijk

IlooWf!:. heeft de Abt maPvTINUs de Pajinonier, die, ted

iia C. G. dezen tijde, in het jaar 560, in GalUci'é kwam,

tot 'e'^r,'
\i^d tot deze bekeering tocgebragt, hij werd nader-

- hand Bisfchop te Braccara of Braga^ en wordt

wegens zijne verdicnften in geioofsvoorfchriften , en

verordeningen voor de Geestelijkheid en het oprich-

ten van Kloosters, zeer geprezen (*).

Onderde De /^«^-«/fw , jnsgeUjks Arianm ^ hebben echter
lauuaicn

j^qqJj. jJJj. gevoelen laten varen. Zij floegcn zich

perst nevens de Wat-Gothen en Sneven in het Zui-

den van Spanje neder, en werden zedert het jaar

429 bezitters van een groot deel van het Romein-

fchc Afrika ; en waren even als de Goihen en Gepi-

4en Arianen (f). De gewelddadigheden door hen

bij- het veroveren van Afrika gepleegd , worden niet

zelden als vervolgingen aangezien, ook kunnen zij

bij dezelven bijzonder hard tegen de KathoUjken

gehandeld hebben (§), maar anders fcbijnen de

Arianen verdraagzaamer geweest te zijn omtrent an-

de-

(*} isiDOR. de SS. Eccles. Cap. 22. venantiüs fortu*

^ATUS Poem. Libr. IV. C^ïp. 12.

(f) pRocop. de beil. Vaudal. L. I. C. 2. salvian. de

Gtibem. Dei Libr. VII. pag. 243. idatius Chron. pag.

i>34. wil echter, dat hun Koning geiseuich of gensk-

mcH van het Kai'iolijk gevoelen tot het Arüianfche \\:i%

sfgevnllen.

(§) Waar van men fpooren vindt bij gre'gor. Turm.

Libr. I. de Ghr. Mart. Cap. 82.
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dere Godsdienflen. Ten miiifleii als zich grego- m
Rius v^an Tours (*) eens in een tvvistgefprck met ^^'-'^

eenen van hen eenige haatlijke uitdrukkingen veröor- piooi'dft.

loofde, zeide deze, die een afgezant was van den "^ C. G.

West-Goihlfchen Koning leovigild, bij Atw Fran-^^^^ '^^^^

kifchen Koning chilperioh: „Laster de wet

5, niet , welke gij niet vereert ! Wij lasteren niet

,

„ het gene gij gelooft, alhoewel wij het niet geloo-

„ ven ; omdat het niet tot misdaad gerekend wordt

,

5, Vv-anneer men dit of dat vereert. Want wij ple-

,, gen in het gemeene leven te zeggen: het is niet

^yfchadelijk^ als men tusfchen de altaren der Hei'

„ denen en de Kerke Gods midden doorgaat^ bei-

5, den te ver'éeren.''^ Waar over gregorius zich

zeer ergerde. Het gevoelen van dezen Ariaan zal

echter niet het algemeene van zijne partij geweest

zijn, als men zich verlaten kon op een ander ver-

haal van onzen Gefchiedfchrijver (f) , volgends

hetwelk thrasamund , Koning der Vandalen , alle

inwoners van Spanje door marteling en velerleië

doodftrafFên tot de Aridnery zal gedwongen heb«

ben; waar bij hij het voorbeeld aanhaalt van eene

aanzienlijke Jongvrouw, die onthoofd is geworden

om hare ftandvastigheid in haar Geloof; waar bij

echter ftaat aan te merken , dat thrasamund eerst

na GENSERiCH in Afrika geregeerd heeft, en maar

een gedeelte van Spanje bezat. Ondertusfchen is

uit zeker, dat genserich eerst in Afrika eene ei-

gcn-

(*) Hlst. Franc. Libr. V. C^/». 44.

(t) Hiit. Franc, Llbr. 11. Lap. 2.

V4
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III

BOKK
XIV

Hoofda.
na C. G
Janr 476,

toe 622,

Vervol-

ging on-

der GEN-
SERICH.

Onder
HUNNE-
KlCfl.

genlijke vervolging tegen de Katholijken heeft aan-

gericht, die van zijne opvolgers aldaar gedeeltelijk

voortgezet is geworden. De Gefchiedenis dezer ver-

volging onder genserich en zijn Zoon hunerich,

heeft een Bisfchop te Fita in de Provintia Byzace-

na^ vicTOR , die omtrent het einde der vijfde eeuw

leefde 5 befchreven. (^Vktor Vitenfis de Perfecutione

Vandalica Lihri V.) Bij de uitgave v^an dit werk

door RuiNART heeft deze geleerde Benedictyner

eene door hem opgeflelde Gefchiedenis dezer ver-

volging gevoegd, welke hij vervolgd heeft tot het

einde van het Vandalifche Rijk.

Of men de vervolging onder genserich alleen

hebbe aan te merken als uit de wreedheid van de-

zen overwinnaar tegen de overwonnene Romeinen in

het gemeen , en uit zijne plunderzucht voortge-

vloeid , dan of dezelve zij toe te fchrijven, aan

zijn oogmerk , om alleen het Arianismiis in zij-

ne Staten te dulden, beQist victor niet, maar

eenigen tijd daar na fchijnt de Koning dit laat-

fte oogmerk duidelijker geopenbaard te hebben

,

gelijk PROSPER , insgelijks een tijdgenoot , ons

meldt (*).

De vervolging van genserich nam een einde

met deszelfs dood , in het jaar 477 ; maar zijn Zoon

HUNERICH vernieuwde dezelve met zulke hevigheid,

dat PROCOPius (f) hem den wrccdften en onrecht-

vaardigften van alle raenfchen noemt. In het begin

ge-

(*) /« Chron. ap. cacjis. Toni. l.pag. 302.

( f ) i)f bello P'andal. Libr. I. Cap. 9.
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gedroeg hij zich zacht jegens de KathoUjken ^ wien UT

hij hunne Godsdienstoefening weder vrijliet, en de '^?'"iL^

Geaicente van Karthago vergunde, eenen Bisfchop Hoofdfl-.

te verkiezen, doch onder beding, dat de Arician-^^ C. G.

fche Bisfchop te Konftantinopolm en anderen vrij-
1^^ ^{g*

heid zouden hebben, om te leeren, in welke taal

zij wilden. Maar als de nieuwverkozene Bisfchop

grooten toeloop had', zelfs van Vandalen^ werden,

op aunlloken der Ariaanfche Geestelijkheid, beu-

len aan de Kerkdeuren geplaatst , die den lieden

van hunne natie, die ingaan wilden, huid en haair

van het hoofd fcheurden. hunnerich woedde zelfs

tegen zijn eigen gedacht , en liet zijn Broeders Zoon

ter dood brengen ; de Ariaanfche Patriarch werd

verbrand , omdat 's Konings Broeder hem genegen

was. Thans werd ^q.\\ KathoUjken door verfcheide-

ne gezichten hunne algemeene vervolging voorzegd.

Eerst gebood de Koning, dat niemand dan Ari'dmn

Hofbedieningen en ambten zouden bekleeden , zeer

velen leiden daar op hunne ambten neder, dezen

werden van alles beroofd , en naa de Eilanden Sici'

li'è en Sardinië gebannen ; Gewijde Maagden wer-

den, doch vergeefs, door pijnigingen, genoodzaakt,

te bekennen , dat hare Bisfchoppen en Geestelijken

met haar onkuischheid gepleegd hadden. Bijkans

5,000 van deze laatften, en anderen van hunne Ge-

loofsgenoten, moesten naa de Woeftijn trekken , waar

zij, gelijk reeds op den weg derwaards , allerhande

rampen leden. Onder welk ongelukkig gezelfchap

onze Schrijver vicTOR zelf zich bevond (*).

(*) vicT. Fii. l. c. L. II. C. 6. On-

V5
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III Onverwachts gaf hunnerich , in het jaar 4R4 ,

EoEit bevel, aan den Bisfchop van Karthago , eugenius,

floofdih ^" ^^ overige Katholijke Bisfchoppen in zijn Rijk in

na C. G. Afrika , dat zij in het volgende jaar zich tot een

}^^ ilr,' gefprck over den Godsdienst te Karthago moesten

1 laten vinden. Zij verfchenen op den bepaalden tijd,

maar werden zoo trotsch en wreed behandeld, dat

zij geene gelegenheid hadden om behoorlijk te fpre-

ken, waarom zij eene fchriftclijke verdediging van

hun Geloof, hetwelk zij in allen geval hadden gereed

gehouden , overleverden.

De Ari'dnen , zegt victor , het licht der waar-

heid niet kunnende verdragen , namen zeer kwalijk

,

dat deze Bisfchoppen den naam van Katholieken

hadden aangenomen, en bcfchuldigden hen bij dtxi

Koning , dat zij , in plaats van een belioorlijk on-

derzoek, een verward en onfluimig geraas verwekt

hadden; hier op verfcheen een Plakaat des Konings

in het Hcht, waar in hij gebood, dat alle de Ker-

ken der Kathoïijken ^ of gelijk hij hen noemt, der

Omoufianen^ zouden geQoten worden, zeggende in

de inleiding van dit Plakaat: „ Dat het nodig en

5, zeer rechtvaardig zij, dat juist dat gene weder

„ aan hen worde uitgeoefend, wat voormaals ver-

„ fcheidene Keizers, dit zij tot hunne dwaling ver-

„ leid hadden , Jegens andere Godsdienstpartijen

•„ verordend hadden;" waar toe hij derzelver Wetten

en Plakaten tegen de Ari'dnen en Donatisten bij-

brengt. Nu werden alle Katholijke te Karthago

tegenwoordig zijnde Bisfchoppen , uit de ftad gejaagd ,

doch vervolgends op 's Konings bevel aan licn voor-

ge-
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geflagen, dat zij weder in hunne ambten zouden m
herfteld worden, indien zij zweercn wilden, dat zij ^^"^^

na zijne dood zijnen Zoon hiloe^iich als Koning Hoofdd.

zouden erkennen. Eene bijzonderheid , welke doet na C. G.

vermoeden, dat bij deze vervolging ook Staats - in-
^^^J" ^^a!

dichten hebben plaats gehad. -...

Thans werd eerst de vervolging algemeen, en

trof niet alleen de Geestelijken , maar ook nieiifchen

van allerleien ftand; gedurende dezelve zal een merk-

waardig wonder gebeurd zijn , aan velen der onge-

lukkige Katholijken. In zekere fl:ad van Maurita-

nië^ weigerden de nog overige inwoners,^ want.de

mccsten waren naa Spanje gevlucht, om Ari'dnen

te worden, integendeel oefenden zij openlijk hunnen

Godsdienst in een huis. Daar op werden hun al-

len, op bevel des Konings, op de markt, in tegen-

woordigheid der naburige landlieden, de tongen tot

den woitel toe uitgefneden , en de rechtehanden af-

gehouwen. Desniettegenftaande gingen zij voort,

zoo duidelijk te fpreken, als te vooren. Een van

hen, de Onderdiaken reparatus , leefde nader-

hand in het Keizerlijk Paleis te Konflantinopokn ^

alwnar hij , inzonderheid van de Keizerin , zeer ge-

ëerd werd. Over de echtheid van dit wonder is in

Eu roeland , in de voorgaande eeuw , een hevige pen-

nüaiijd gevoerd , tusfchen riiddleton , die dezelve

befireed , en dodwell , die ze verdedigde , en an-

deren (*). Zie hier, wat 'er hoofdzakelijk voor

en

(*3 Men zie de Aantekening op :\ioshelm Kerk-Gcfch^

ildc Deel, Bladz. 251. vol'̂ÖÖ*
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ni en tegen is aan te voeren, /eneas vnn Oaza, cm
^y^w tijdgenoot, getuigt, dat hij het wonderwerk nauw-

Hoofdft. keurig onderzocht heeft (). victor van Hta (|)
na C. G. getuigt van zich hetzelfde; marcellinus, Comes

^

Tont* ly^

tot 622.^^ ^^^^^•> ^^^ ^^^^ ^^^'' "^ fchreef, verzelcert (§),
- niet alleen insgelijks, zulke met weggefnedene ton-

gen nogtans fprekende Christenen te Konflantino"

polen gezien te hebben; maar voegt 'er nog bij,

dat onder dezen zich een jongeling bevond , die van

natuur ftom geweest was , maar , zonder onderwijs

,

in CHRISTUS geloofd, en tot zijne eere eerst ge-

fproken heeft, nadat hij van zijne tong beroofd was

geworden. Ten zelfden tijde beroept zich ook de

Afrikaanfche Bisfchop van Tununa ^ op het getui-

genis der Hoofdftad, ten aanzien van dit bekende

wonder (**). De Keizer justinianus zelf maakt

'er gewag van , in ééne zijner Wetten (ff) , zeg-

gende : „ dat hij eerwaardige mannen gezien heeft

,

„ die , alhoewel hun de tongen tot den wortel toe

5, waren uitgefneden , nogtans van hunne ftraf op

„ eene beidaaglijke wijze fpraken." { poenas fuas

miferahiUter loquebaittur.^ procopius eindelijk (§§)

verhaalt, dat 'er ten zijnen tijde fommigcn van hen

te Konftantinopokn nog overig waren, die duidelijk

of

(*) Zie boven in dit Bcel Bladz. \2.

(f) Libr. V. Cap. 6.

(§) In Chron. ad Ann. 484. T'. II. sirm. p. 283.

(**) In Chron. np. canis. Tom. I. pag. 324.

(ff) /. I. Cod. de offjcio Prjff. Prat. Afr,

(§§) De bello Vandal. L. I. Cap. S.
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of verjlaanhaar ^ (^explanate ,^ fpraken; maar voegt III

'er bij , dat twee van hen , die zich met hoeren !j°^!F
Xlv

hadden ingelaten, hunne fpraak tot Itraf weder ver- Hoofdit.

loren hadden. — Zulke getuigenisfen fchijnen be- "^ C. G.

flisfend te wezen. Daartegen echter kan aangemerkt
}^^^ ^„^

worden : dat de ligtgeloovigheid dier tijden , welke ' —

zoo geneigd was , om overal wonderen te vinden

,

dit wonder ook zeer verdacht make; hoe vele gewaande

wonderen worden ons van dien tijd verhaald, door

Schrijvers , die zich als ooggetuigen van dezelven

melden ,
gelijk wij in den loop onzer Gefchiedenis

gezien hebben. Ook is het opmerklijk, dat men

niets leest van eenige uitwerking, welke zoodanig

wonder op de Arianen zou gehad hebben. Nog
komt in bedenking, of aan allen de tongen wel ge-

heel zijn afgefneden, tot welke de bijzonderheid,

door PROCOPius gemeld, aanleiding geeft; en of

deze lieden wel zoo geheel duidelijk als te vooren

gefproken hebben , waar aan de bewoording van

den Keizer doet denken, miferahiliter hquebantur,

Hoe het zij, iet dergelijks had ook chrysostomus
verhaald, van den Martelaar romanus, in zijne

Redevoering op denzelven (*).

Na de dpod van hunerich, die in het jaar 485, Onder
na eene regeering van zt\t\\ jaren, door de wormen gunta-

verteerd werd, volgends victor , volgde hem zijn
^^^^^'

Broeder guntamund, die in het eerst de vervol-

ging voortzette (f), maar fpoedig veranderde hij

van

(*) Tom, II. Opp.

(^t} P&OCOl'JUS /. c.
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ITI van gedrag, riep de Katholieke Bisfchoppen uit dé

^^JS ballingfchap terug , en liet hunne Kerken openen (*).

Hoofdit. Geheel anders was zijn Broeder thrasamund,
jia C. G. die iiem in het jaar 496 opvolgde , jegens hen ge-

tot"^ 6^" ^^"^^* ^^"^^ li'^'^ hunne Kerl^en weder fluiten, eii

verdreef \io Bisfchoppen naa Sardinië (f). Meest
Onder echter ftrekten zijne pogingen, om hen door belof-

MUiND. ten van eere en gefchenken tot de Ariaanjche leere

te lokken en over te brengen.

viGiLius Boven zagen wij, dat de Katholijke Bisfchopperi

F"ri '^t'''^
^r/y^^, op de bijeenkomst te Karthago ^ in het

tegen de jaar 484 , een fchriftelijk vertoog ter verdediging

Arianen. j^ynner leer hebben ingeleverd. Onder hen bevond

zich VIGILIUS, Bisfchop van Thapftis, die nader-

hand naa Konflantimpokn ontweken, eenige Boeken

heeft opgefteld tegen Ketterfche aanhangen , die door

ciiiFFLET te D'jon in het jaar 1664 zijn uitgege-

ven. Eén daar van , hetwelk hij op naam van

ATHANASius heeft uitgegeven, (^Disputatio Atha-

iiafii citm Ario ^ coram Proho jttdice ,') is daarom

ook in de werken van athanasius ingevoegd ($),

Op zijne plaats hebben wij ook gezien , dat de zoo-

genoemde Geloofsbelijdenis van athanasius door

vele Geleerden aan dezen vigilius Vvordt toege-

fchrevcn.

FULGEN. Meer roem behaalde fulgentius , die in het jaar

'^^^^' 468 of wat laater te Telepte in Afrika geboren

werd.

(*) viCT. Tun. l. c. isiD. Chrofi. Era 514. p. 735.

Ct) viCT. Tun. l. c. p. 32(5. isiD. /. c. Era 52(>.

(§) Tor.u II. Opp. pa^. 5Ó2-595.
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werd. Ilii was eerst een Opziener van de Koning- ITI

lijke inkümlien, {Procurator,^ maar de flrcngheid ^^^
af iaiirende , met welke de belastingen werden afge- Hoofdft.

vordcrd, ing hij, in weerwil van zijne verllandige ^^^ ^"- ^•

Moeder, tot liet Monniksleven over. De toenmalige j|^j"^ ^^j]

vervolging tegen de Katholijken noodzaakte hem ,

van plaats tot plaats te vluchten ; op bevel van

eenen Ari'danfchen Ouderling, ontving hij flagen,

en was nu op weg, om een toevlucht te zoeken

onder de Egyptifche Monniken, toen hij hoorde,

dat deze de Kerkgemeenichap met Rome verlaten

hadden , waarom hij , in het jaar 500 , in zijn Va-

derland terug keerde. Hier werd hij tegen het ver-

bod van d.QYi Koning thrasamund, dat geen Ka'

thoUjke Bisfchop verkoren mogt worden, en tegen

zijnen eigenen wil, in het jaar 50S, genoodzaakt,

het Bisdom te Ruspe aan te nemen. Het overtre-

den van het Koninglijk gebod was oorzaak , dat

hij, met meer dan 60 Bisfchoppen, naa het Eiland

Sardinië gebannen werd. Zijn leven is door eenen

zijner leerlingen befchreven geworden (*). Door
den roem van fulgentius bewogen, liet de Ko-
ning THRASAMUND hem te Karthago wederkomen,

alwaar hem fchrifrelijke tegenwerpingen der Ari'dnen

werden voorgelegd, opdat hij die zou beantwoor-

den ,
gelijk hij deed in een gefchrifc , dat nog voorhan-

den

( * } Fita S. Fiihentii a quodam eju% Disctpulo con-

fcripta , ad ejus fuccesforem Felidanupi in Actis SS,

Antverp. Menf. Jan, Tom. I. pag. 32. et in Ed. Opp,

Fu!gentii Parii 1684. ^to pag. 1-5I.
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III den is. ( contra Arianos Liber unus. ) De Ka-
BOEK ning THRASAMUND las dczc beantwoording opmerk-

HoofdiL zaam , maar gelijk de gemelde Levensbefchrijver zich

na C. G. uitdrukt : „ dewijl hij nooit tot de zaligheid te

tót %<i '9 vooren verördineerd was, zoo prees hij wel de

1. „ fchranderheid , wcifprekendheid en nederigheid des

5, Schrijvers; maar hij verdiende niet, de waarheid

5, te verdaan. " Ondcrtusfchen zond hij den Bis-

fchop . nog andere vragen toe , welke echter hem

flechts eenmaal voorgelezen , en door hem niet eens

afgefchreven mogten worden; en desniettemin werd

hem bevolen , op flaande voet daar op te antwoor-

den; gelijk liij ook deed in een aan den Koning

zelven gericht werk , ( ad Thrafamundum regetn Li-

hri tres. ) Een Ariaamch Bisfchop , pinta , fchreef

daar op tegen hem , waar tegen een antwoord onder

de werken van fulgentius gevonden wordt, (^pro

fide Cathoïica adverfus Pintam Ariautim
, ) doch

waar van de echtheid verdacht is. Op aandrang

der Ari'dnen^ kreeg fulgentius bevel, om weder

naa Sardinië te keeren. Hier ftichtte hij een Kloos-

ter van meer dan 40 Monniken; maar voorzeide te-

vens, dat hij rpoedig naa Karthago terug zou ge-

roepen worden, hetwelk ook in het jaar 523 gebeurd

is; hii overleed in het jaar 533. Behalven de reeds

gemelde fchriften heeft hij 'er verfchcidene gefchre-

ven, die tot de Pelagiaanfche en Eiitychidanfche

verfchillen behooren; hier zullen wij alleen nog op-

noemen, die betrekking hebben tot de Aridanfche,

Een aanzienlijk man van deze partij, fahianus,

had wegens een met hem gehouden gelprek zulke

ge-
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geruchten uitgeftrooid, dat fulgentius nodig oor- f TT

deelde , tegen hem een werk van XII Boeken uit te ^.^,^

geven , van hetwelk echter flechts Fragmenten ove- Hoofdfl.

rig zijn. QFidei Catholtcce inftrumenta ^ excerpta de "^ ^' ^»

Libris 5. Fiilgentii contra Gesta , quie adverfus .qj 522]

eum Fnbianus hcereticus falfa confinxit. ) Tot een —

nnder gelchrift van gelijken inhoud, gaf hem eene

Kerkreden van den Ariüan fastidiosüs ^gelegenheid,

die te vooren QQ.n Katholijke Monnik en Ouderling

geweest was. (^contra fermonem Fastidiofï Criant

Liher unus. ) Nog fchreef hij twee andere Boeken

over deze [iDffe, (r/e Trinitate ad Fe icem Nota^

ritim , en de incarnatione filii Dei , et vilium ani'

maliitm auctore.') In het tweede gedeelte van dit

laaistgemekie werk naamlijk onderzoekt hij de vraag

:

of God ook muggen , vlooijen , fcorpiöencn , weeg-

luizen en andere fchadelijke dieren gefchapen hebbe?

dan of zij van den Duivel , of ten minften eerst na

den zondenval voortgebragt zijn? Zijn antwoord

is hoofdzaaklijk , zeker zijn ook dezen van God ge-

fchapen; maar waren in het eerst allen goed; na-

derhand hebben zij hunne fchadelijke vermogens tot

ftraf van de zonde des menfchen verkregen; maar

die dieren, welke uit verrotting van vleesch en

vruchten ontdaan, behooren niet tot de oorfprong-

lijke Schepping. Ook zijn 'er nog XVIII Brieven

van hem onder zijne werken , in welken hij onder

anderen eenige vragen van den Diaken fulgentius

FERRANDus beantwoordt. Ook nog X Predikati'én
^

welke, onder een grooter aantal, hem als echt wor-

den toegefchreven. Zijne werken zijn verfcheidene

X. Deel. X ma'
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III malen te Parys gedrukt, en. te Venetië 1742 'm folh

^^^^ nagedrukt.

Hoofdft. Nog bij het leven van fulgentius, herhaalden

nn C. G. zich , in het jaar 523 , de Katholijken onder de

tot Ó22! Vandalen in Afrika, De nieuwe Koning hilde-

iiicH, Zoon van hunerich, had wel, bij eede.
Onder-

^^,^ zijnen Voorzaat thrasamund, moeten beloo-
gang der ' '

Arianen ven, dat hij de Kerkelijke en Godsdienftige zaken
onderde y^A denzelfden ftaat zou laten; doch om dien eed
Vandalen i- , •• , , .. , „..,

te omgaan, het hij , voor dat hij daadlijk de regee-

ring aanvaardde , de Kathelijke Bisfchoppen uit

hunne ballingfchap terug komen, hunne Kerken ope-

nen, en een' van hen tot Bisfchop van Karthago

inwijden (*); volgends fommigen zal hilderich

zelf niet eens een Ariaan geweest zijn ( f ) , doch

met weinig vvaarfchijnlijkheid ; maar hij was een bij-

zonder vriend van Keizer justinianus , en een zoo

zachtmoedig Vorst , dat hij zelfs van geene krijgs-

zaken hooren wilde (§). Des te gemaklijker werd

hij in het jaar 530 door eenen zijner bloedverwan-

ten , GiLiMER , van den troon geftoten. Toen de-

ze vier jaren daar na door belisarius overwonnen

en van het Vandalifche Rijk een einde gemaakt

werd, kreeg het Katholïjk Geloof in Afrika op

nieuw de overhand.

Arianen De Biirgundi'érs ^ die hun Rijk gevestigd hadden

in

(*) viCT. Tun. Chron. in canis. Lectt. Ant. T, I. p.

328. f^ita S. Fulgent. pag. 26.

(t) NicEPH. Hist, Eccles. L. XVII. C n.

(§_) PROCOP. de helL Fand. L, 1. C. p.
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in het Hertogdom en GraafTchap Burgundi'é, het III

Gebied van Lyon^ Daufinl^ Provence, Savoye, ein- ^^^^

dell'k van Zwitzerland , waren het KathoUjk Ge- HoofdfJé

loof toegedaan , tot in het midden der vijfde eeuw ; Q^ C* ^^

van hunne naburen de West-Gothen fchijnen zijpot ^,.^\

vervolgends de Ariaanfche leer te hebben aangeno-

men: evenwel leden de Katholijken geene vervol-
S"

ging onder hen. Integendeel betoonde zich de Ko- diers.

ning GuxDEBALD, die met het einde der Vde eeuw

begon te regeeren, een Vorst, dien men als eenen

Krijgsman, Wetgever, en Welfprekend in het Z^-

////r prijst, zich zeer gunffig jegens hen. Hij werd

in het Jaar 500 door klodvvig , Koning der Frart.'

ken, met te meer voordeel aangetast, omdat zijn

Broeder de partij der Franken gekozen had. Hij

liet meer dan eene onderhandeling of gefprek tus-

fchen de Katholijke en /^r/^'ö:«/£-/^^ Bisfchoppen hou-

den , onder anderen een in het jaar 499 , waar van

wij de gefchrevene Berichten volledig hebben. (Cö/-

latio Eptscoporum , prcefertim /iviti Vtennenjis EpiS'

copi coram Rege Gundehaldo adverfus Arianos) (*)•

In dit gefprek deed avitus den voorflag, dat de

beide partijen naa het Graf van den Heil. justus

gaan, en dien over hun Geloof raadplegen zouden.

De Komng was niet ongenegen, om dit aan te ne-

men, maar de Ari'dnen merkten aan, dit zou een

ongeoorloofd raadvragen der dooden zijn, waar door

SAut zich zoo bezondigd had; de Heilige Schrift

was ,

(*) lu LUC. DACHERY SpicU, f. Collect. vett. aliquot

SS, T. m. p. 304. et in sirm. Opp. T. II. p. aai.

X a
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III was (lerkcr dan alle goochelfpd, en die was op
BOEK hunne zijde. De uitkomst van het gefprek was

,

Hoüfdft. ^^f vele Ari'danfche Burgundi'érs tot de Katholij-

na C. G. ken overkwamen , fchoon de Koning zulks niet

toc'^öL* ^^^'^^ -^y onderhield echter Briefwisfeling met avi-

Tus, die in zijne Brieven (*) verfcheidenen van

zijne vragen beantwoordde. Eindelijk werd deze

Vorst door de gronden van dezen Bisfchop van de

Godheid van Christus overtuigd, en verzocht

hem, dat hij hem heimlijk, door de Heilige zal-

ving, onder de KathoUjken wilde aannemen (f^.

Zijn Zoon siegmund , die nog bij 's Vaders Ie*

ven een deel des Rijks beftuurde, en waarlchijnlijk

te Geneva, QGeneve,^ zijn verblijf hield , was toen

reeds openlijk een lid der Katholtjke Kerk, waar

aan de Brieven van avitus ons niet laten twijfelen;

hij volgde zijnen Vader in het jaar 516 in het gant-

fche Rijk op, en van toen af werd het KathoUjks

Geloof daar in het heerfchende, gelijk dan ook in

het jaar 517 de Katholijke Bisfchoppen eene Kerk-

vergadering hielden te Epnonum, Met dit al had-

den onder deze Vorflen de grootfte fnoodheden

plaats, die door Kerkelijke (lichtingen en plegtighe-

den geboet werden, gundebald had zijnen op-

roerigen Broeder in eene Kerk laten verbranden,

en SIEGMUND liet zijnen Zoon uit het eerde bed,

ligtgelovig aan de lasteringen zijner Stiefmoeder,

ia

(*) Bij SIRMOND /. C,

(t) GREGORius Turonenjis. Ilist, Francon Lier. lU

Cap. 34-
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in het jaar 522 ombrengen ( * ). Door berouw ge- III •

troffen , bc^af hij zich in het Klooster Agaunum , ^^/^

(mist'chien thans St. Mor'itz in JValUferland ^') en Hoofdd,

bad. onder vvecnen en vasten. God om vergeving, en "^ C. G.

fchonk aan het Klooster rijke inkomften (f). Niet
J^^' J^a.'

lang dr.ar na werd hij door de Franken aangeval- "

len , overwonnen, en in het jaar 524 ter dood ge-

bragt^ Drie jaren daar na bragt men zijn gebeente

en dat zijner Gemalin , die met hem vermoord was ,

en zijner twee Zoonen, ^naa Agaunum, alwaar zij

in eene Kerk,. werden bijgezet. De weldaaden door

hem aan het Klooster Agaunum bewezen, en zijne

ongelukkige, dood hebben hem als een* Martelaar

doen aanzien , en tot eenen Heiligen gemaakt , wiens

Graf door wonderen vermaard is geworden. Onder

anderen vonden koortfige lieden , (^frigoritici , ) hier

genezing, nog ten tijde van gregorius van Tours

^

als zij hem ter eere aandachtig het Avondmaal,

C^misfas^^ genoten, en voor zijne rust tot God ba-

den (§). — Door de vermeestering van het Bur*

gundifche Rijk, in het jaar 534, door de Franken^

ging de Arianery onder de Bur^und't'èrs te niet.

Toen de Langoharden , in het jaar 56<{ , in Italië Arianen

kwamen ,fchijnen zij nog grootendeels Heidenen geweest 'T^'^l
^*

te zijn, van welken de Christenen veel hebben moeten br.rden.

Uit-

(*) GREGOR. Turon. l. c. L, III. C 5.

(f) SS. Concilia Studio ph. labbei T, IV. p. 1557.

(§) GREGORIUS Turonenf. Hist, Francor, Libr. III,

Cap. 6. de Gloria Marter. Libr, I. Cap. 75. de S,

Sigismundo Rege.
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III uitdaan (*), evenwel, hun Koning aüdoin's Ge-
BOEK zanten verklaarden lütdriiklijk aan Keizer justini-

Hoofdft. AAN, dat hun volk van God even eens dacht, als

na C. G. de Romein&n (f). Men vindt fpooren van Ari-

to^ 622* ^^^fi^^ Bisfchoppen , in de eertle tijden der LangO"

mi..:.... I karden (§}, Konitlg alboin , audoins Zoon , liet

aan den Bisfchop van Tarvifum alle de goederen zij-

ïier Kerk over (**). autharis verbood de Kinde-

ren der Langoharden in het Katholijk Geloof te

doopen (ff). Toen de Hertog agilulf, in het

Jaar 590 , door zijn huwelijk met theüdelinde ,

weduwe van autharis, den troon beklom, veran-

derde alles ten gunfl;e van de KathoUjken^ alhoewel

AGILULF bij de Ariaanfche -h^Xi^^^ms fchijnt geble-

ven te zijn. Maar zijn Zoon adelwald werd in

dit Geloof door toedoen zijner Moeder gedoopt.

Evenwel duurde het nog meer dan 50 jaren, eer de

Langoharden van het ArVaansch Geloof afftonden.

^ciairPe- Niettegenftaande den ijver door augustinus en

lagiaan- zijnen leerling prosper, tegen de Halve-Pelagid-

sen ^^^ aangewend en belteed, waar van wij, m het

voorgaande Xde Deel, verflag gedaan hebben, ble-

ven dezen fleeds woelen, en durfden nu zelfs het

leerftelzel van augustinus van dwalingen befchul-

digen. Eenige Qaïïi'èrs brasten het gene zij in au-

GUS-

(*) GREG. m.Bial L, I. C. 4. III. 27. Ep. l. XIII. Ep. 38

(f) pRocop. de bell. Goth. L. III. C. 34.

(5) GREG. M. Dial. L. III, Cap^ 29.

(**) PAUL. Diacon. Hist, Langoh, L. IL C, 12,

(tt) GREG. M. Z/^r, I, Epht. i^.
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GusTiNUS te berispen vonden , in korte flellin- m
gen bijeen. Deze werden door prosper weder- ^^
legd in Refponfiones ad Capltitla calumniantium Hoofdfl:.

Gallorum (*). Hetzelfde deed hij omtrent ecr.ige "fi C. G.

tegenwerpingen van eenen vincentius , vvien velen ^^^ J^^*
voor VINCENTIUS Van Lcrinum houden: pro Au- —
gtistini Doctriiia Responjiones ad Caphula Objectio-

nttm Vincehtianarum.

Naardien de toederaming van den Roomfchen Bis-

fchop veel invloed gehad had ten nadeele der PeJa-

giiinen, was prosper 'er op uit, om denzelvcn

bok tegen dé' Semi-Pe/aglanen over te halen. H^
reisde met zijnen vriend hilarius, qmtrent het jaar

431, naa Rome, en verkreeg van den Bisfchop cje-

LESTiNus aldaar een' Brief aan de Blsfchoppcn in

Gallië (f), waar in hij dezen beftraft, dat zij hun-

ne Ouderlingen toelaten, over ongefchikte vragen,

( indisctpliijat(2 qucBstiones
, ) te twisten , en dwalin-

gen hardnekkig te verdedigen. Zij mogten het hun

derhalven verbieden, zulke gefprelvken te voeren; de

nieuwigheid behoorde niet verder de oudheid aan te

tasten, noch de onrustige geest den vrede der Kerk

te Horen; augustinus was fteeds bij de Roomfche

Kerk voor rechtzinnig gehouden , zij moesten zijne

nagedachtenis des te minder laten ontëcren , daar

deze nieuwigheid de geheele Kerk betrof. Met de-

zen Brief is een ander opfliel, {Capitula feu.prats-

ritorum fedis ApostoUcóS Episcopórttm auctoritates

de

(*) Appcnd. ad.T. X. Opp. Ats^mt. p. 133-140.

(t) dppciid, ad Opp. Augmt. T. X. p. 88. •

X4
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III de Gratia Dei ^^ zoo nauw verbonden, dat het in

BOEK fommige uitgaven als een deel van denzelven ftaat.
XlV

Hoofdft.
Ondertusfchen wist men op dezen Brief uitvluchten

na C. G. te maken, met te zeggen, dat C/ELEstinus alleen

Jaar 476. i^g^Q^y had de vroegere fchriften van auoustinus

,——— aan te prijzen (*). c^lestinus kwam retids in

het jaar 432 te overlijden, zoodat zijn Brief geen

groote uitwerking kon doen. Daarom vatte pros-

PER nogmaal de pen op tegen cassianus, die. toen

nog leefde , en gehouden werd vour den geleerdflen

Schrijver onder de Halve- Pelagianen. Dit is zijn

vermaard werk Liher. contra Collatorem , zijn laatrte

tegen eeiie Pelagiaanfche partij, hetwelk wij nog

bezitten, alhoewel hij nog na het jaar 440 foortge-

lijke fchriften heeft opgefteld (f). .
Hoe lang hij

geleefd hebbe , kan men niet zeker zeggen, doch

als zeker kan men onderftellen , dat hij nog na het

Jaar 455 in leven geweest is. tl ij was niet alleen

de ijverigde onder de leerlingen van augustinus ,

maar ook verre de bekwaamde in de ontwikkeling

en verdediging van zijn leerftelfel.

Ondertusfchen waren de Semt- PeJiJgianen in Gal"

Hé niet tot zwijgen gebragt, gelijk zij ook, in de

daad, aanzienlijke godvruchtige en geleerde mannen

onder zich hadden (§). Behalven cassianus fchijnt

ook HiLARius, Bisfchop van ArelatCy door het

ver-

(*) Hier over klangt prosper zelf Libr. contra Col-

latorem Cap, 11.

( t ) FOTius Bihlioth. Cod. 54. pag. 45.

CS) pRosp, Libr, contra Collat. Lap, i.
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verwerpen van augustinus Prcedestinatie^ naar IIL

hunne zijde ovcrgeheld te hebben; vincentius ^^^
van Lirinum , en gennadius , waren insgelijks liooiV.ft.

hunne vrienden. De jongere arnübiüs , on- '^^
^' _'

derfcheidshalven dus genoemd , waarfchijnlijk een \^^ 522*

Gallifche Bisfchop of Ouderling, omtrent het mid-

den der Vde eeuw, laat in zijnen Commentarius

over de Pfalmen foortgelijke gevoelens blijken ;

doch niemand veroorzaakte meer bewegingen dan.

PAUSTUS, Bisfchop van Regium of Rei\ thans

Ri.'z in Prpvence , die ; uit Brittannié geboortig en

een vriend van sidonius was, van wien hij wegens

zijne welfprekendheid hoog geroemd wordt (*). De

roem van het Klooster van Lirinum trok hem der-

waarJs, en hij leefde in hetzelve met die voorbeel-

dige (Irengheid, dat hij in het jaar 434 tot Abt van

hetzelve verkozen werd; omtrent twintig jaren daar

na werd hij Bisfchop van Rhegium , .wanneer hij

dit ftrenge Monniksleven bleef achtervolgen. In het

jaar 481 werd hij door den West-Gothifchen Ko-

ning EURiCH ten lande uitgebannen , waarfchijnlijk

wegens zijnen ijver tegen de Ar tanen. Na deszelfs

dood , na drie jaren , keerde hij weder terug in zijn

Bisdom , en overleed kort daar na , in het jaar 493,

in eenen bijna honderdjarigen ouderdom (f), fau-

STUS was, met alle zijne Monniks- vroomheid, een

liefhebber van kunde en, onderzoek. Tot een be-

wijs

(*_) siDoN. Apoll. L. IX. Ep. 3. et ^.

(t) SIDON. Apollin. l. c. et Carm. XVI. fausti Ep. ad

Felic. Ep. 6. ad Ritrkium gennad. de Fy.lUujlr, C. 85,

X 5
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III wijs daar van kan flrekken zijn- Brief, ter beant-

BOEK woording van eenige vragen van zekeren paulinusj

Hoofdrt. ^^ eerfte van welke de zoogenoemde doodbedsbekee-

m C. G. ring , of de bekeering in de laatfte oogenblikken des

tot 622* ^^^^"^ betrof, waar over faustus zoo flireng oor-

deelde, dat zelfs de Burgundifche Koning gunde-

BALD zich dit aantrok , en over dit fluk met avI-

Tus, Bisfchop van Fienna, raadpleegde (*). Reeds

in den Brief aan paulinus had faustus beweerd,

dat ADAMS zonde alleen in het ligchaam des men-

fchen , maar niet in zijne ziel, geftraft is geworden,

dewijl God in de ziel zijn beeld gelegd heefr.

Maar kort na het jaar 470, vond hij eene andere

gelegenheid, om zijne denkwijze over de Geestelijke

krachten der ziel aan den dag te leggen. Mij had

vergeefs gepoogd, eenen Ouderling, lucidus, van

zijne gevoelens af te trekken. Aan dezen fchreef

hij Cf), wat hij met de KathoUjke Kerk gelooven,

/ én hoe hij even zeer de Predestinatie als de leer-

ftellingen van pelagius verwerpen moest. Hij

moest tegen de verdedigers der volgende ftellingen

den Ban uitfprekcn; Dat de mensch zonder zonde

geboren wordt; dat hij enkel door zijnen arbeid, en

'tonder de genade Gods, zalig kan worden; — dat

eèn gedoopte en rechtzinnige, als hij door allerhan-

de bekooringen tot zonde verleid wordt, in adam

en de erfzonde verloren gaat. — Dat de mensch
*-.•"• door

C*) AviT. Ep. IV. in siRM. Opp. T. ll.p. ao.

(f) VAV5T. Episf. 'ad Lucm. Presbjt. in canis. Leett,

Jnt. ToiU, l.paff. 35 c.



tot 622»

GESCHIEDENIS. 531

'door Gods voorzien in den dood geftort wordt; - lit

•dat de gene, die verloren gegaan is, de nodige ge- ^'^'!-^

fchiktbeid tot zalig worden .niet ontfangcn heeft; — Hoofdft.

<lat een vat der onëere zich niet opbeuren kan tot na C. G,

een vat der eere; — en dat christus niet voor /^^"^ ^;,*

uilen gcftorven is, en ook niet alle menfchen zalig

wil hebben. De Ouderling lucidus fchijnt echter

deze gevergde herroeping niet eer gedaan te hebben,

voor dat eene vergadering van 30 Bisfchoppen , in

liet jaar 476 te Arelate gehouden , hem daar toe

noodzaakte. Deze vergadering droeg bovendien aan

'den Bisfchop faustus op, een Boek over deze

onderwerpen te fchrijven , hetwelk hare leden ver-

volgends ondertekenden. Eene andere vergadering

te Lugdiinum ^ beval hem, daar nog eenige bijvoeg-

zeis bij te maken.

Dit Boek, hetwelk zoo veel opziens baarde, le-

"Zen wij nog, de gratia Dei, et humai7(Z mentis li'

hero arbitricf Libri duo (*). Eerst wederlegt faus-

tus daar in, niet zonder hevigheid, de leerflellin-

'gen van PELAGius, dat de menschlijke natuur en

de \Tijë wil zich, zonder bljftand der Godlijke ge-

nade, tot de zah'gheid helpen kan; dat 'er geene

erfzonde is, en dat de mcnsch gèflorven zou zijn,

"alfchoon hij ook niet gezondigd had. Maar al heel

fpoedig wendde hij zich tot de genen, „ die, ter-

5, wijl zij beweren, dat de genade aan fommigen

5, gefchonken , aan anderen ontzegd wordt , het ge-

„ fchenk der genade met pelagius verloren heb-

„ ben;'*

(*) In mi. pp. Cohn. T. V. P. m. p. 503-53-.
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III „ ben;" oogfchijnlijk dotlende op augustinus ein

BOEK 2ijne aanhangers; hij befchuldigt de voorflanders

Hooidft. ^'^^ ^'^ gevoelen, dat zij de genade lasteren, dewijl

na C. G.-zij niet gelooven , dat dezelve aan aJ/en gegeven
Jaar 476.

^^j-^i^ j^q^,]^ ^^^ ^^ Vcrlosfer voor nlkn gedor-
tOt 022. 5 9 t)

ven is; ook werpt hij hun tegen, dat zij, de Pe-

ïagiaanfche leer niet wetende te vermijden , tot het

Manicheismus vervallen zijn. gennadiüs (*) noemt

dit een voortreflijk werk, waar in faustus getoond

heeft, dat de genade van God onzen wil fleeds uit-

lokt, hem voorgaat, -en dat alles, wat de vrije wil

zelf als loon van eenen godvruchtigen arbeid ver-

worven heeft , geen eigen vcrdienfte maar een ge-

fchenk der genade zij. Spoedig echter werd dit

werk door de aanhangers van augustinus beltre-

den; de Bisfchop avitus fchreef 'er een bijzonder

werk tegen ( f ). Een ander werk van cesarius ,

Bisfchop van Arelate^ over de genade en den vrije»

wU, fchijnt ook tegen faustus gericht te zijn (§).

In het Decreet of Beftuit , hetwelk aan den Room'

fchen Bisfchop gelasius wordt toegefchreven, wor-

den de fchriften van faustus, onder anderq Semi-^

Pelagiaanfche , mede veroordeeld.

Bewegin- De bewegingen over deze leerftukken plantten zich

gen der
j^^ ^^ WlCio. eeuw tot Konftantinopokn toe voort.

fche Zekere Monniken mt Scythte^ dat is, uit een Ge-

Monni- ^y^g^ ^an de Zwarte zee, niet ver van den uitloop

des

(*) De Vim Illuflr, Cap. 85.

(f) ADON. Chron, ad a 491.

(X) GEKNADIUS /. ff. Cap. 86.
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des Donau's , die zich in deze Hoofd ftad onthielden, III

en eenen twist verwekten over de leere aangaande ??.^*

CHRISTUS , leverden ook den Gezant des Room- HoofdfT.

fchen Bisfchop hormisüa aldaar , eene Geloofsbelij- "^ ^* ^•

denis over, in welke zij zich deels tegen pelagius t^t 622'

'en c^LESTius, deels tegen die genen met verfoe-

jing verklaarden, die, tegen de uicfpraak des Apos- ^f"u^/^**

tels, het willen aan den memch en flechts het i-o/- Pelagia-

hrengen aan God toekenden ( * }. Eenigen van de- ^'^rij.

- ze Monniken reisden in perfoon naa Rome , alwaar

zij de Afrikaanfche Bisfchoppen leerden kennen,

die thans naa Sardiniën verdreven waren, van wel-

ken FULGENTius Jigtclijk dc voomaamfle was. Aan

dezen zonden zij van Rome eenen Brief: (petri

Diaconie et.aliorum^ qui in caufa fidei a Grcscis

ex Oriente Romam misfi fuerunt , de incarnatione

et gratia Dom. nostri 'Jefu Chr. ad Fiilgentium et

alios Episcopos Afric<z Liher
, ) (f) in welken zij zijn

oordeel over hun leergevoelen vanci-iRiSTUs en over

de genade , Gods verzochten ; verklarende , dat zij

de Boeken van faustus met den banvloek veroor-

deelden , ,, welke hij tegen de Predestinatie^ te-

5, gen de Heilige Vaderen, en tegen de Apostelen

5, zelve, gefchreven had." fülgentius antwoord-

de hun, in naam van XV Bisfchoppen, zeer uit-

voerig, en verklaarde hun zijne overëenftemming

omtrent deze beide onderwerpen (§}. Een ander

van

O App^^'K^' Opp. AUGUST. Tovt. X. pag. p8.

Ct) Ep. XVI. in S. Fulgent. Rusp. Opp. p. 277-285,

(§) Lib. feu Epist. XVli. /. c. pag. 286-333,
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IIï van deze uit /Afrika verdrevene Bisfchoppen, pos-
boek SESSOR, (chreef in het jaar 520, uit Konflantinopo-

Hoofdft. ^^»» over deze zelfde z^ak aan hormisda, en

m C. G. vraagde hem om zijn gevoelen (*). hormisda

tot 622! kli^ag^^c in zijn antwoord (t), over de arglistig-

heid , trotsheid ,
godsdienstnieuwlgheden , en het on-

rustig brein der Scythifche Monniken. Wat de Boe-

ken van FAusTus aanbelangt, zoo antwoordde hij:

Men nam hem zoo min als eiken Schrijver aan,

die niet volkomen met het KathoUjk Geloof over-

eenftemt; als hetwelk van de Vaderen reeds van alle

kanten voor de Geloovigen naauwkeurig bepaald is;

. 'er zij minder aan gelegen , wat men leest , dan wat

men gelooft, als men maar alles beproeft; overigens

waren desvvegens gcene nieuwe twistvragen nodig;

maar wat de Roomfche of Katholijke Kerk van den

vrijen wil en de genade gelooft, kon men uit eeni-

ge fchriften van augustinus zien; hoewel een vlij-

tig lezer van den Apostel paulus bij dezen reeds

onderwijs genoeg vindt.

Dit antwoord van hormisda was zoo behoed-

zaam en ontwijkend opgefteld, dat men zich niet

behoeft te bevreemden, dat hetzelve niet voldeed,

joANNES MAXENTius, ceu der Scythifche Monni-

ken, fchreef eene wederlegging C§) van hetzelve,

waar in hij zelfs de echtheid van dit antwoord ont-

kenf

(*) Relatio Posfesf, Ep. in labbei conc. TAV.p. 1529,

(t) Ibid. pag, 1530.

(§) In Biblioth. PP. Max. Tom. IX. pag. 539- Ver-

gelijk Append. ad Opp. august. Tom. X, fag. loa.
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kende, waarfchijnlijk , om te vrijGr te kunnen zeg- IJl

gen, dat 'er Ketterfche gevoelens in vervat waren. ^^^
IN'Ieer goedkeuring verwierf zich fulgentius , Hoofcft.

door zijne ijverige verdediging der leerftellingen van "^ ^* ^«
„ , , , , .. . -1,1 Ja^r 47<^»

AUGUSTiNus. Belialven ciat liij in een uittrekzel der
\q^ ^oj.

Christelijke Geloofsleere in 40 regelen , ook de leere ^, .

van de erfzonde, van de verdoemlijkheid der onge-

doopte kinderen enz. kortelijk voordraagt (*), werd

hij ook van de Scythifche Monniken, die hem de

fchriften van faustus overzonden , uitgenodigd , om
hunne verwerping van dezelven te bevestigen. Hij

deed dit in een werk van zeven Boeken: de graiia

et libero arhitrio Lihri responfionum fepteni , die

verloren zijn (f). In een ander werk, hetwelk nog

voorhanden is ; de veritate prcedestinattonis et gra-

tia Dei ^ Lihri tres ^ vertoont hij zich insgelijks als

een ijverig en welgeöcfend leerling van augustinus.

Tot hier toe waren de Halve' Pelagianen nog

door geene Kerkvergadering veroordeeld , en de

Roomfche Bisfchoppen maakten zwarigheid, eene

duidelijk beflisfende uitfpraak te doen. Doch in het

jaar 529 hield c/esarius, Bisfchop van Arelate^

cene vergadering met XIII andere Bisfchoppen te

Araujio ^ (^Oranje^ (§)» hetwelk in 25 befluiten,

de volgende (tellingen, als dwalingen, verwierp en

veroordeelde : Wanneer iemand loochent, dat de

zon-

(*) De fide feu de regula vera fidei Lieer unus C. 26*

(t) FERRANDi Ftta S. FulgcntH pag. 26. isidor. Hii-

fal. de SS. Eccles. Cap, 14.

(S) CoriQil. Aranf. II, Tom, II. ConciL Hard» p. ipp7>
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III zonde van adam den geheelen mensch bedorven

?^" heeft; wanneer men gelooft, dat die zonde alleen

Hoofdft. ADAM , maar met zijne nakomelingfchap heeft ge-

na C. G. fchaad ; ten minflen wanneer men alleen den lig-

tot 622.^^^^™'y^'^" dood, maar niet ook de zonde, den

— dood der ziel, als een gevolg daar van aanneemt;

wanneer men zegt: de genade Gods wordt op het

gebed des menfchen gefchonken; en niet, dat de

genade zelve dit gebed voortbrengt; wanneer men

beweert, dat God op onzen wil wagt, om ons van

zonden te reinigen; en niet, dat deze wil, om ge-

reinigd te worden, door de inftorting en werking

des Heil. Geests ontflaat; wanneer men niet flechts

den wasdom, maar ook den aanvang des geloofs,

en de neiging om te gelooven, van geen gefchenk

der Godlijke genade, maar van onze natuurlijke

krachten afleidt ; wanneer men het gelooven , willen ,

verlangen, pogen, arbeiden , waken , bidden en der-

gelijke meer, zonder de genade Gods, als middelen

aanziet, om ons de Godlijke barmhartigheid te ver-

werven, en niet veel meer dit alles van de inge-

ving des Heil. Geesrs verwacht; wanneer men door

natuurlijke krachten iet goeds, dat ter zaligheid be-

hoort, denken, verkiezen, en het Euiingelie geloof

' geven laat, zonder zulks aan de verlichting en in-

geving des Heil. Geests toe te fchrijven; wanneer

men eindelijk eenigen uit barmhartigheid, maar an-

deren door hunnen vrijen wil tot de genade des

Doops laat geraken enz.

Deze befluiten werden door deze Bisfchoppen en

ook door eenige. tegenwoordig zijnde Staatsdienaren

on-
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ondertekend, en ten zelfden tijde werd dit lecrftelfel ni

in eene Kerkvergadering in het naburig Valentia^ \io\'.^x.

(^Falence,') bevestigd (*), ook door den Room- Hoofdil.

fchen Bisfchop bonifacius goedgekeurd ( f ) , door «a C. G<

welk een en ander, fchoon de gevoelens der Halve- l^l^ \^
tot 022«

Pelagianen van eeuw tot eeuw zijn voortgeplant, .

de twisten daar over voor eenige eeuwen beflist

werden.

Ondertusfchen zochten de Halve - Pelagianen , Pi a.r:!esti-

van hunne zijde, den aanhangeren van augustinus "^danen,

de kladde der Ketterij aan te wrijven, door hun,

wegens het leerftuk der Prcedestinatie ^ den naam

van Praclestinaiii'men toe te voegen. De Jefuit

siRMOND heeft te Parys 1643 in 8vo. (§), een

oud werk van eenen onbekenden Schrijver uitgege-

ven , welken fommigen gedacht hebben primasius ,

SIRMOND zelf AiMBROSius de Jongere te zijn , doch

hetwelk waarfchijnlijk tot het midden der Vde eemv

behoort, omdat het op zijne lijst van Ketterij die

van EUTYCHES nog niet heeft. Dit werk voert het

opfchrift Pradestinatus , en is in drie Boeken ver-

deeld, waar van het eerfle eene lijst van po Kette*

ryën bevat, waar van de Prcedestinatranen de laat-

fte uitmaken, welke deze Schrijver wilde beesten

noemt, die zich onder de kudde des Heeren ge-

mengd hebben, en leeren : „ De menfchen zijn,

gedeeltelijk, door Gods voorziening, zoodanig ten

doo-

(*) f^ita S. Ccefar^ ap. hard. /. c. p. 1103,

(t^ In Appencl. Opp. August. T. X. p. I09.

(§) Naderhand, gevoegd in zijne Opp.T. I./>. 271-343.

X. Deel. Y
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ni doode gepredestineerd ^ dat hun noch het lijden van

^?i^ CHRISTUS , noch de verlosfing des Doops, nocli

Hoofdft. geloof, hoop en liefde baten kunnen. Zij mogen
na C. G. bidden, vasten, en aalmoefen geven, nogtans kun-

toc 622* "^" ^y °P geenerleië wijze verlost worden , omdat

zij niet ten leven geprcedestineerd zijn. Die genen

daartegen, die de voorwetende Prcedestinatie onder-

fcheiden heeft, mogen de gerechtigheid verwaarlo-

zen , verachten en vlieden ; zij worden nogtans even

zoo, zelfs tegen hunnen wil, tot het leven getrok-

ken, als de eerilen, alhoewel zij ook tot het leven

komen ^vilIen, in den dood uitgedreven worden.

Zoo wordt aan genen, die niet bidden, gegeven,

gelijk aan dezen, die bidden, geweigerd wordt. Hij

verhaalt, dat zij onder den naam van augustinus

Boeken verdicht hebben , waar van hij in zijn twee-

de Boek een voorbeeld geeft , door zoodanig ge-

fchrift , onder augustinus naam verdicht, mede te

deelen, hetwelk hij, in het derde Boek ^ op zijne

wijze , wederlegt. sirimond meende , dat uit dit

werk genoegzaam het beflaan van eenen aanhang

of gezindte der Pradestinatianen bleek , maar in

het jaar 1644 liet martin van bareos. Abt van

St. Cyran, onder den naam van pierre auvray,

eene hevige beöordeeling over dit gcfchrift en des-

.
zelfs uitgever, Qcenfure du JPrcedestinatus du P.

Sirmond^^ drukken, waar in hij beweerde, dat

die ongenoemde Schrijver, een Pelagiaan , het gc-

fchrift onder den naam van augustinus zelf ver-

dicht had, om gelegenheid te hebben, om, onder

fchijn van dat te wederleggen, zijne gevoelens te

ver-
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verfpreiden, en augustinus en zijne aanhangers te m
kunnen verketteren, onder den naam van eene partij ^^^^

of aanhang, die nooit in de wereld beftaan had. Hoofdfl.

Behalveii dezen zijnen ongenoemden Schrijver heeft na C. G,

ook in der daad sirmond en anderen na hem ver- '^^^ ^ *

tot 022.
geefs gezocht, duidelijke bewijzen op te zoeken, -

voor liet beftaan van zoodanigen aanhang. De Bis-

fchop GENNADius, de Jongere arnobius, en zelfs

TiRO PROSPER (*), gewagen wel van Pradesti*

natianen^ of Prcedesiinarisfen ^ doch niet als van

eenen bijzonderen aanhang
; gelijk ook de Monniken

van Adrumetum^ op welke sirjniond zich ook be-

roept, nooit eenen aanhang gemaakt hebben; pros-

PER zegt in de hier toe behoorende plaats , die

echter aan verfchillende lezing en bedenking van echt-

heid onderworpen is , dat de Ketterij der Pradesti-

natianen, van augustinus, of volgends eene andere

lezing, uii de hvalijk verjiane fchriften van augus-

tinus 5 haren oorfprong genomen hcbbe. Het is

dus hoogstwaarfchijnlijk , dat men uit eenige leer-

flellingen van augustinus , door fommigen wat

ruw uitgedrukt, en door de Halve - Pelagianen on-

gunflig opgevat, deze Ketterij der Pradestinatianen

gefmeed hebbe (f). In

(*) In Oiron.

(f) Dit heeft opzetlijk bew'eerd gilbert manguin,

Koninglijk Raad en Prefident der eerfte IMuntkamer te

Varjs , in Accurata Hiftoria feu fabula Pradestwaiiana

R. P. Jac, Si/mondt Confiitatione in vindidis Pradesii-

fiatiouis et Gratige Tom. II. Opp, pag. 443 ópo. Pav^i

1650. in 4to.

Y 2
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III In het- Oosten waren reeds vroeger, omftreeks het

^^^^ midden der Vde eeuw, nieuwe verlchillen over den

Hoofdft. Perfoon van jësus Christus ontdaan , die met he-

na C'. G. vigheid en bitterheid , met vele woordenvitterijën en

tot
02".*^'-'^'^"'^^^^^^'^^ handelingen, werden voortgezet 5 de

• ' twisten, met en over nestorius en eutïches,
Nestori- br^gtën alle de Oosterfche Gemeenten in rep en

verf'chil- roer, en vervulden de gemoederen met onchristelijke

len. haat en vijandfchap, welke zelfs nog heden, te

midden van den jammerlijk vernederden ftaat der

Griekfche Kerk , voortduren.

Berichten nestorius was van Germauicïa in Syri'è gebo-
van NES-

j,gj^ ( * ) , naar waarfchijnlijkheid een leerling van

THEODORUS van B'Iopsvestïn ; te Antidchi'é genoot

hij eenig onderwijs in de vrije kunden, en onthield

zich daar iii een Klooster (f). Presbyter of Ou-

derling te Anti'ócJnè geworden, zocht hij, zegt

THEODORETUS, maar Wiens bericht niet onpartijdig

blijkt te zijn , door zijne fraaje en derke ftem , meer

dan door een edel en nuttig onderwijs, de gunst

des volks te bejagen , ook vertoonde hij in klederen

en gelaad een' fchijn van Godsvrucht , welke hij niet

bezat j en delde zijne eigene eer boven de eer van

CHRISTUS. Zoo veel is zeker, zijne welfprekend-

heid en drenge zeden maakten hem zoo bemind als

eerwaardig te Aniiöckië. Bij het overlijden van si-

siNNius , Patriarch van Konflantinopolen , droeg

hem

(*) soCRATES Hht. Eccles. Libr. VII. C. 29. theod.

Heeret. Fabul. Libr. IV. Cap. 12.

(t) EVAGRius Hht^ Eccles. Libr. I, Cap. 7.
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hem daarom aan het Keizerlijke Hof in het jaar 428 JU

die waardigheid op ( * ) j het volk in de Hoofdlkd ^l?^-^

hoopte cHRYSOSïOMus , die, ook van Anti'óchië ge- Hoofdft.

komen was ,
gedeeltelijk , in hem weder te zullen "^ ^- G.

vindon (f); maar ook cyrillus. Patriarch van
^^^ g^ji

Alexandriè ^ erkende , hoe zeer naderhand zijn hoofd-

vijand, dat hij, wegens zijne Godsdienstkennis, ijver

voor het Geloof, en Godzaligheid tot den hoogfien

Kerkeliiken eerepost in liet Rijk gekomen was (§).

Zoo groot was de ijver van nestorius voor het Is een

Rechtzinnig Geloof , dat zijn
.
gezegde , in zijn In-

^^^^^'^

J"

treereden , tot den Keizer vermaard is geworden: ters.

5, Geef mij de aarde van Ketters gezuiverd

!

„ dan zal ik u daar voor den Hemel geven.

„ Help mij de Ketters uitroeijen , zoo zal ik u de

„ Perfen helpen uitroeijen
!

" (**) Den vijfden dag

reeds na zijne inwijding, ondernam hij, het Bede-

huis der ^riafien^wa^T zij heimlijk bijeen kwamen,

omver te halen. Dit bragt hen tot wanhoop, zoo-

dat zij zelve het in brand ftaken , waar doof ook

verfcheidene naburige huizen verbrandden. Dit ver-

wekte onrust, en niet alleen. deze Ketters, maar zij- ,

'

ne eigene Geloofsgenoten noemden hem een brand-

ftichter. Uit nijd tegen den Bisfchop der Novatia-

' fien^ PAULUS, vervolgde hij hen, tot het Hof hem

pa-

.
(*) socR. L. VII. C. 29. GENN.ö^f? Vir. Illuftr.C. 53.

(f) CASSIAN. de incarnat. Libr. VII.

C§) Apologet. ad hnperat. Tbeodos. in mans. Concil,

Tom. V. pag. 235.

(**) socRAT. Ilist. Eccles. Libr. Vil. G?/». 29.

Y3
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lil palen flelde. De Qjtr.rtadecimanen in Klein - /ift'é

,

noEK hadden ook veel van hem te lilden; en te Sardes en
XIV

Hoofdft. Mikte kwamen 'er in eenen oploop, door hem ver-

na C. G. wekt, eenigen om het leven; ook zette Irij anderen

Jaar 470.
^^^ ^^ Ketters te vervolgen.

tot 622. '
.

. Maar deze zelfde man , die zoo hard tegen de

Hij wordt Ketters was , had zelf het ongeluk , van Ketterij

Ketterij
verdacht en befchuldigd te worden, anastasius,

befcliul- zijn Ouderling, die zeer bij hem gezien was, zeide

'^
eens in cene Predikatie: ,, Niemand noeme maria

,, eene Godshaarfler l (^sarc^cor. Moeder Cod^l}

„ Want MARIA was een mensch; maar dat God

„ van een mensch zou geboren worden , is on-

„ mooglijk!" (*) Dit gezegde van zijnen Onder-

ling nam nestorius in verfcheidene Kerkredenen

op zich te verdedigen; zeggende onder anderen (f);

„ den genen , die een kind van twee of drie maan-

„ den geweest is, kan ik nooit God noemen. "

Doch , daar wij nog brokftiikken van Kerkredenen

van NESTORIUS zelven overig hebben (*}, kunnen

wij

(*) socRAT. Hist. Eccles. Libr. VII. C. 32. evagb.

Hiit. Eccles. Libr. I. Cap. 2. liberat. Breviar. Caufa

Nestorian. et Eutychiari. Cap. 4. Volgends cyrillus den.

Patriarch Ep. VI. Opp. Tom. V. pag. 30. et Ep. IX.

p. 37. zal de Bisfchop dorotheus in de Hoofdftad pre-

dikende zich van deze woorden bediend hebben: „ Wie

,, de IJeilige maria eene Godsbaarfltr noemt, die zi]

„ vervloekt!" Het één en ander kan waar zijn.

(f) EVAGKIUS /. c.

( § ) Deels in het Grieksch , deels in bet Li^tijn , naai-

de
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^vij hem zelven hooren, en zijne mening van hem III

zelven verdaan : In de ccrfte Kerla'cdeii op de vraag ??^^

komende, welke in zijne Gemeente thr^ns menigvuldig Hoofdd.

gedaan werd : of men maria BiOTozof of liever aV- "^ C. G,

B^uTToloxoc noemen zal? vraagt hij: „Heeft God dan |^" J22!

eene moeder'? zo ja, dan moet men de Heidenen———
'' ontfchuldigen , dat zij Moeders der Goden verdicht

hebben, dan liegt paulus, als hij van Christus

Godheid zegt: Hij is zonder Vader, zonder Moe-

der, zonder Geflachtrekening enz. Neen, maria

heeft God niet gebaard, volgends joh. III. 6. is

dit onmooglijk. — Het fchepzel heeft den mensch^

ah een werktuig der Godheid , gebaard. — God is

wel een mensch geworden — maar gebleven , wat

hij was. Ik vereer het gewaad , waar van hij 'zich

bedient , om zijnentwil : wegens het verborgene aan-

bid ik het zichtbare ; van het zichtbare is God on»

affcheideUjk. Hoe zou ik dan kunnen beftaan , de

eere en waardigheid des ondeelbare» te fcheiden ? Ik

deel de naturen ; maar ik verbind de verëering van

beiden. Het is niet God op zich zelven , die in de

baarmoeder gevormd r's i (want anders zouden wij

een mensch als God verëeren,) maar dewijl God in

den aangenomenen is, zoo wordt de aangenomene

wegens den genen , die hem nangenomen heeft , God
genoemd. Laat ons eenen tweevoudigen bekennen,

en hem als éénen aanbidden! Want het tweevoudi'

ge der natuuren is één wegens de eenheid. Zoo

ver-

de Overzetting van marius mercator in dcszelfs Opp,

T. II. /). 5, ed. Garner. et 52 ed, Baluz.

Y4
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ni verklaarde hij in eene andere Kerl^reden over de ver-

BOEK eeniging der beide naturen in Christus, tegen de

Hoofdll. /ipollinaristen ^ dat liij twee natuuren in den Verlos-

na C. G. fer onderfcheidde , maar flechts eene waardigheid er-

tcir 62"' kende, wegens derzelver verbinding; daar is maar ééne

n. lu X . CHRISTUS, lioewel de Godheid en de Menschheid

onderfcheiden zijn. Als de H. Schrift fpreekt van

^Ijne geboorte of dood, zegt zij niet God, maar

CHRISTUS, of Zoon, of Heer, zoo G(iL IV. 4. de-

wijl de Maagd, christus Moeder, (^x^i'^oron.os ,^

jn zoo verre Gods Zoon gebaard heeft , die Gods

Zoon is. Nog is 'er eene Kerkreden gericht tegen

de Arianen en Macedoniünen, in welke hij zegt,

alhoewel de Arianen God , het Woord , onder den

Vader ftellen, evenwel geven zij hem geen' nieuwen

oorfprong. Maar anderen zetten hem na maria,

en geven aan de Godheid, die de Tijden gefchapen

heeft, eene tijdelijke Moeder-, zij willen haar niet

eens voor de Moeder van christus erkennen. —
Het is ondcrtusfchen eene Moeder eigen, kinderen

te baren van dezelfde natuur. ( o^fAoaa-ia. )

Onrusten Over deze ftelHngen van nestorius , maar eigen*

daar over
ji^jj^ ^ omdat hij maria niet Moeder Gods of Gods'

ftanciuo- haarjier genoemd wilde hebben, zoo als zij te voo^

polen, ren reeds door Kerklecraaren genoemd was (*), en

welken titel men haar thans niet liet ontnemen ,

daar de eerbied voor deze Heilige Maagd zoo boven

peil geklommen was, ontilonden te Konjiantinopolen

groote bewegingen. Sommige Ouderlingen predik-

ten

(^) suiG, Thes, Eed. V. Q^rms T. 1, f, 138;?,
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ten *er tegen, en fcheidden zelfs, de Ivjerkgemeen- Ifl

fchap , doch hun werd het prediken fpoedig verbo- ^^^^

den. Nu riep het volk: „ Wij hebben eenen Kei* Hoofdn:.

zer, maar geen' Bisfchop»" Van deze fchreeuwers ^^- C- G»

werden eenige door de Gerechtsdienaars gevat , en [q^ ^22^

duchtig afgeklopt. Een eenvoudige Monnik beftond

NESTORiüS, midden in de Kerk, tegen te houden,

dat hij niet, als een Ketter, tot de bediening van

het Avondmaal gaan kon. Deze werd op last der

Overheid gegeesfeld , en uit de fl:ad.;geleid. Ver-

fcheidene andere Monniken evenwel vervoegden zich

aan de woning van nestorius, en vroegen hem

rekenfchap af, dat hij beweerd had, dat maria

flechts een mensch van gelijke natuur als zij , (o^jaq' n

«(TM?,) gebaard had. Hij liet hen gevangen nemen,

en op bevel der Overheid werden zij geflagen, en

met ketenen beladen in de gevangenis gezet ( * ).

Midden onder de preek, werd nestorius eens inge-

vallen door een Leek, roepende:. „HetWoord zelf,

„ hetwelk vóór alle tijden was, heeft zich ook tot

„ eene tweede geboorte gefchikt (f)." nestorius

ging voort met prediken, ea zeide enkel: ,, De

„ ftoute gezegden van dezen hals laten zich gemak-

„ lijk wederleggen." De Predikatie van proclus,

ter eere van de Maagd maria, waar van wij liier

voor gewaagd hebben, was insgelijks Juist gefchikt,

om

(*) Zij verhalen dit zelve in het gefclirift: BaJIlii

Diac, et reliqitor. Monachor. fiippHcatio in Concil. Ephcu

jP, \. Cap. IJ. Totn.l ConciU Hard. p'. \%z6.

(t) cvRiLL. adverf. Nestor. C. 5. T. VI. O^p. p. 20,

y 5
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Ilt om die genen op te ftooken, die zich verbeeldden,

^j^^ dat de eer der Maagd maria door nestorius

Hoofdft. werd aangevochten. Nog werd in een gefchrift,

m C. G. hetwelk in de Hoofddad openlijk werd aanjieplala.
Jaar 476. ,

"
..

^ ^ '

tot 622. NESTORius zwart gemaakt , door zijn gevoelen te

vergelijken met de Ketterij van paulus van Samo-

fata (*). De geheele Gemeente van Konfiamim-

polen was verdeeld, en de verwarring zoo groot,

dat velen niet meer wisten , wat zij over deze vraag

gelooven zouden (f).

Als men overweegt , dat in de daad Moeder Gods

of Godbaarfler eene ongefchikte uitdrukking is

,

hoewel nestori us , die naderhand toegaf, dat men

ze , in zekeren zin , zou kunnen gebruiken , mis-

fchicn voorzichtiger gedaan zou hebben, met de-

zelve eerst op te helderen, en zoo allengs buiten

gebruik te brengen; als men overweegt, dat nes-

TORius , een Syriër, gelijk in het gemeen de 5j-

rifche en Oosterfchs Kerkleeraars, om de ApoUina'

risten tegen te gaan , die de Godlijke en menschlijke

natuur van Christus fcheenen te vermengen, om-

dat zij de Godheid de plaats der redelijke ziel bij

den Zaligmaker lieten vervangen , liefst zich zooda-

nig uitdrukte , dat de gemelde natuuren behoorlijk

onderfcheiden werden , moet men zich bevreemden

,

dat de befchuldiging van Ketterij tegen nestorius

heeft kunnen plaats vinden , die zoo zorgvuldig

verklaarde, niet twee maar Hechts é4nen Christus,

fchoon

(*) Ap. HARD. /. C. p. 1272. et in MERG. /. C. p. l8.

(t) süCR. /. c. Cap. 32.
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fchoon tvve.e natuuren, ecne Godlijke en menschlij- III

ke, in hem te erkennen. Maar, nestorius, een
"^J^J

vreemdeling , was onder vele mededingers , onder Hoofdff.

welken die zelfde proclüs zich bevond , die zich °^ ^* ^»

tegen hem , ais een' verdediger van de JSlaagd wa- {q^^ ^l^]

RTA , opwierp , bevorderd tot de waardigheid van

Patriarch , en daar hij zelf niet door befcheidenheid

en verdraagzaamheid uitmuntte, loerde de nijd en

afgunst flechts op cene gelegenheid , om hem te doen

vallen.

Hier bij kwam , dat de Patriarch van NietiW' cyrillus

Rome of Konflantinopolen een doorn in het vleesch Patriarch
^ van Alex-

was, voor de andere ouder Patriarchen ^ bijzonder j,ndrië

voor den Roomfchen en Alexandrynfchen , die daar- raengf

om geern iet zochten , waar door zij deszelfs toene- den twist,

mend aanzien konden befnoejen. De uitmuntende

CHRYSOSTOMUS had dus de afgunst van theofilus

van Alexandri'è moeten ondervinden, zoo rustte de-

zes Zusters Zoon cyrillus ook niet eer, voordat

hi) NESTORIUS te grond had geholpen.

Zijn eerde aanval op nestorius was zijdelingsch

en gematigd. In eene Paaschpreek , in het jaar

429 ( * ) gehouden , konjt reeds eene lange plaats

Voor, welke zal aantoonen, dat, wel niet de God-

heid, maar echter het met het vleesch verbonden

Woord Gods des Vaders, uit maria geboren is, en

dat men haar dus de Moeder Gods kan noemen,

omdat zij den in het vleesch verfcheenen God vleesch-

lij'k gebaard heeft, Zekerer is zijn Brief aan de

(*) CYRiLL. J/ex. Opp. T. V. Part, II. p. £22.

Mon- *



^ K E. R K E jL IJ K E

ni Monniken in ^^;y^^f, onder welken ook Oudcrlin-

^fv' ë^^ en Kerkedieiiaars waren (*), tegen den P-^^r/r

Hoofdft. «''^'^ van Konftantinopolen gericht, hoewel hij hem
na C. G. niet noemt. In dezen Brief reeds legt hij nesto-

tot 622! ^^^^ dwalingen te last , daar wij il» deszelfs Kerk-

» redenen geene fpoor van vinden , ^Is pf hij naamlijk

de menschheid van christus alleen tot een werktuig

4er Godheid, tot tmo-wGoddragenden mensch maak-

te, daar deze toch, zoo Vv^el als hij, eene onfcheid-

bare verbintenis der Godlijke en mensclilijke ratuur

in CHRISTUS toeftond, maar deze natuuren flcchts

niet met malkanderen vermengd wilde hebben. De-

wijl deze Brief te Konflantlmpolen gebragt was , en

NESTORius met recht misnoegd gemaakt had,fchreef

CYRiLLus hem zelven (f), dat deze bewegingen uit

zekere gezegden van hem of iemand anders ontdaan

]waren, en reeds zoo ver gingen, dat fommigen niet

mc.er bekennen wilden, dat christus God zij;

maar alleen een werktuig der Godheid; een Goddra-

gende mensch enz. Hij mogt derhalven zijne ge-

gevene ergernis verbeteren, en de Heilige Maagd

den naam van Moeder Gods geven. NtSTORIUS

antwoordde op dezen Brief kort en droog (§) , dat

hij zich dit antwoord, enkel uit Christelijke gema-

tigdheid, door eenen Ouderling van cyrillus had

laten afpersfen ; en hoewel deze Patriarch het een

en ander, wat met de broederlijke liefde niet be-

flaan-

..'.(*)./. c. in Epist. cyrilli Epist, i. pag. i-ig.

(f) /. ir. Episi(. 2. pag. 19.

(§) /. c. Epht. 3. /V7J. 21.
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ftaanbnar was, aan liem gefchreven had, wilde hij UI

echter zijne zrjchte en liefderijke gezindheid ook in ^^^*

Bricn^cn jegens hem behouden. Aan den anderen HoofdlT.

kand had nestorius aan den Roomfchen Bisfchop "^ C. G.

CiELESTiNus kennis van deze moeilijklieden gege-
''!''

1^
*

ven. In een Brief aan denzelven , in het jaar

4-9 (*)ï hem etnig bericht gevraagd hebbende,

omtrent eenige Pelagiiianschgezinde Bisfchoppen,

die zich aan den Keizer en hem gewend hadden,

verhaalde hij hem bij die gelegenheid, dat hij in zij-

ne Gemeente te kampen had met vervalfchers der

rechtzinnigheid , die , na grenzende aan de ApoU'i'

naristen en Arianen^ van de Godlijke en mensch-

lijke natuur van Christus eene vermenging maak-

ten ; en leerden: God^ het Woord ^ eenswezens

met den Vader , had zijnen oorfprong van de Maagd
genomen^ die cukistus gehaard heeft ^ ('ZfiToJoKo^')

gelijlc zij daarom niet fchroomden, haar Godhaarfter

of Moeder Gods te noemen, ( 3-e37o'?cor
,
) hetwelk

men alleen zou kunnen dulden in dien zin, omdat

God het Woord zijnen onafTcheidbaren Tempel uit

de Maagd bekomen heeft, maar niet, als of zij des-

zelfs Moeder ware.

Middelenvijl hadden eenige Alexandriners te Kon-

ftantinopolen lasteringen uitgeflrooid tegen hunnen

Patriarch. Hier op volgde een nader fchrijven van

CYRiLLUS aan nestorius (f), waar in hij hem

te

(*) In MARius MERCAT. Opp. Part. I. p. 66. et baluz.

Nova Collect. Concilior. Tom. I. pag. 328.

(t) CYRiLL. Epist, 4. pag. 22.
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ÏII te kennen gaf, dat hij niet kon verlangen vry i:c

^^^ blijven van laster, zoo min als zijn Heer en Mees-

Hoofdfl. ter, maar hem verders fchrijfc, dat hij, overeen-

na C. G. komftig het Niceensch Geloof, niet bevi^eert , dat
T33r 4-70

tot 622' ^^^ Woord ^ hetwelk uit God is, door verandering

vleesch is geworden ; ook niet dat het in den gehee-

len mensch, bedaande uit ziel en ligchaam, overge-

gaan is, maar dat het het vleesch^ met eene rede-

lijke ziel bezield ^ niet door bloote overëeiiftemming

van den wil , of door aanneming van een mensch-

lijke perfoon, maar naar de Hypo/iafis^ op eene on-

hefchrijflijke wijze , met zich ver'éenigd heeft ,

waarom men het woord BioloKot moest blijven be-

houden.

KESTORius was hier mede nog niet voldaan. In

zijn antwoord ( * } merkte hij aan , dat de Heilige

Schrift overal, waar zij van de Menschvvording des

Heeren , ( ^gf^oriJt») oixovo/wjös
, ) gewaagt, dezelve,

en ook zijn lijden en dood aan de menschlijke na-

tuur toeeigent; waarom men 'x^i^otsko^^ maar niet

dióJoKQi' moest zeggen.

In dezen Brief fcliecn nestorius nader te ko-

men, maar het ongelukkig woord ^sa7o';to$-, met de

' gevolgen, welke elk der twistende partijen daar uit

afleidde, verhinderde derzelver volkomene verëeni-

ging. Om zijne partij te verflerken , fchreef cyril-

Lus niet alleen aan den Keizer theodosius, maar

ook aan deszelfs Gcmaalin eudoxia, en zijne Zus-

ter, de Keizerin pulcheria, en hare Zusters, ge-

hee-

(*) In cvRiLLi jE/kV. Ep. 5. pag. 25.
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Jicele Boeken (*), waar over de Keizer zelf hem III

zijn misnoegen te kennen gaf (f). ^P^^

Eenige Kerkelijken van Alexandri'è, welke waar- Hoofdd,

fcliijnlijk de zaken van hunnen Patriarch te Kon- na C. G.

ftantinopokn waarnamen , fchrcven ham , dat eenige ^^^^ t^

vrienden van nestorius hun vrede aangeboden, en

hunne overeenkomst met het Geloof van cyrillus

betuigd hadden: Hij fchreef hier op (§), dat hij

geen vijand van nestorius was, maar dat deze

door zijne dwalingen alle Bisfchoppen fmartte; dat

deze voorts liever ^eaJo'^or dan Beojono^ wilde zeg-

gen , was eene tegenflrijdigheid , nademaal het eerfle

woord de ontflmgenis van God reeds aantoonde;

nog minder kon men met hem het tweede woord

van den Vader gebruiken , die gevoeglijker ^ioyivtj^

lü)^ heeten zou.

Meermalen had nestorius aan den Roomfchen De
Bisfchop CELESTiNus gefchreveu , over de meerge- ^^°™".

Iche BiS"
melde Pelagidanfche Bisfchoppen , zonder antwoord fchopc^B-

te bekomen , of omdat de Roomfche Bisfchop de lestinus

Griekfche Brieven eerst moest laten vertalen , gelijk
jceÏÏËs-

hij zelf naderhand bekende , of omdat hij kwalijk toriüs.

nam, dat nestorius voor Ketterfche Bisfchoppen

ten goede fprak. nestorius verzocht hem nog-

maals

(
* } /)e recta in Dom. mstrum J. C. fide , ad Theod.

in CYRiLLi Opp. L c. p. I. posi Epist. Liber Religiofisf,

Reginis nuncipatus p. 42. Oratio altera ad easdem.

(f) THF,oDOSiüs Epist. ad Cyrill, in /let. Concilior,

Ephei. P. I. Cap. 18. Tom. .1. haeduin. /». 1341.

(§) Epist. B.pag, 52.
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Ili maals () om bericht, ten einde te weten, liO«

DORK 2ich jegens hen te gedragen, tevens hem meldende,

Hoofdfl. hoé Veel moeite het hem kostte, de fchandelijke

na C. G. Ketterijen van apollinaris en de Aridnen uit te

10^ 6"^' ^*°^y*^" 5 ^^^'^^ fommigen van zijne Kerlvelijken de

m ,

*
beide natuuren , welke door de hoogde en onvermeng-

de verëeniging in den perfoori des Eeniggeborenen

werden aangebeden , vermengd , en ann de Godlijke na-

tuur ligchaamlijk lijden , en aan de menschlijke de on-

veranderlijkheid der Godheid toegedicht hadden. Maar

CYRiLLus daar tegen fchrcef aan c/elestinus (f) ,

op eenen vleijenden toon, dat hij zich aan hem

vervoegde , volgends de oude gewoonte der Ge-

meenten, dat NESTORius vreemde gevoelens had

voorgedragen, en tegen alle rechtzinnigen in de we-

reld loochende, dat christus God^ en maria da

Moeder Gods ztj\ en dat hij door den Bisfchop

DOR-OTHEw^s allcu , die dit beweerden , had laten

vervloeken. Tevens gaf cyrillus aan zijnen ge-

volmagtigden , den Diaken possidonius, dien hij,

met dezen Brief, in het jaar 430 , naa Rome zond

,

een fchriftelijk opftel mede, waar in de Ketterij

van NESTORIUS werd gefchetst (§). Deze werd

daar in befchuldigd te leeren , dat God het Woord

,

voorziende, dat de geen, die uit de Heil. Maagd

zou geboren worden, heilig en groot zou zijn,

hem

(*) Ep. 11. ad delcst. in mar. merc. Opp. Part, II.

p. 69. BALUZ. Nov. Collect. Concil. T. I. p. 430.

(t) CYRILL. Epist. 9. pag. 36.

(§) Common. Cyriiii , datum Posjid, ap. Baïv.z. l. c.p. 3f 2,
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hem deswegens uitverkoren , zijne buitengewoone IIÏ

geboorte daargelteld , en hem de genade bewezen ^P'^*

heeft, om met zijn naam benoemd te worden. Als Hoofdft,

*er dus van het eeniggeboren Woord Gods gezegd ^^ ^'^'

wordt , het Is Mensch geworden , betekent dit , het Jot 622'.

is altijd bij dezen Heiligen mensch geweest , het- —

welk de Maagd gebaard heeft, zoo als het bij de

Profeeten was, alleen met eene naauwere verbintenis.

Daarom vermijdde nestorius ook het Woord ver'

ee/jt'giftg ,
(tvuffif,) en noemde alleen verbintenis,

(<rüyotvp;t«. )

Men ziet, hoe veel cyrillus aan nestorius

toedichtte, om hem zwart te maken. Deze be-

zwaarde zich hier ook over in het vervolg ( * ) , dat

CYRILLUS zich aan c^lestinus vervoegd had,

die veel te eenvoudig was, dan dat hij over Ge-

loofsftukken fcherpzinnig zou hebben kunnen oor-

deelen , en dien- hij daarom ook , door het verval-

fchen zijner gevoelens
,

gemaklijk had kunnen mis-

leiden. Ciï^LESTiNus , wiens bekwaamheden nes-

torius niet veel ongelijk gedaan fchijnt te heb-

ben, door de vleijerij van cyrillus zich verbeel-

dende , dat de Oosterfche Gemeenten enkel op

zijne uitfpraak wachtten , hield fchielijk in het

jaar 430 eene Kerkvergadering, op welke het be-

flüit opgemaakt werd , dat nestorius een Ket-

ter was, die van zijn ambt ontzet moest wor-

den , als hij niet binnen tien dagen , na het

ontvangen van dit vonnis , zijne dwalingen ver-

wierp.

(*) In Synoci.adv.tragoediam [re7uu ap,9M.. l,c, p.6^i^',

X. Deel, Z
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ni wierp (*). Hij fchreef dit aan cyrillus (f), én

BOEK droeg hem de voltrekking van dit vonnis op, zoo-

Hoofdft. ^^^ CYRILLUS, indien nestorius zijne Ketterij niet

na C. G. vervloekte, tcrftond dcszelfs ambt met een' ander

«0^ 622 bezetten zou. Ook fchreef hij daadlijk aan nesto-

Rius zelven ($) , wien hij flreng doorhaalde , en hem

zijn vonnis bekend maakte , dat hij voortaan van

God, onzen christüs , zou leeren, zoo als de

Roomfche , Alexandrynfche , en de geheele Katho*

lijke Kerk, Ook gaf hij van zijn, of veel meer^

zoo als hij zich uitdrukte, van Gods Oordeel, ken-

nis aan de Patriarchen van jintiöchi'é en 'Jerufa-

lem, jOANNES en juvenalis, en aan de Bisfchop-

pen van Thesfalonika en Filippi,

CYRILLUS, die niet zoo gereedlijk de afzetting

van nestorius kon d.aarftellen , als CiELESTiNUS

hem die bevolen had , fchreef aan de Patriarchen van

Antïöchi'è en yerufalen de befluiten der Roomfche

Kerkvergadering over (**), als ook aan akacius,

Bisfchop van Berrhoeen , trachtende hen tegen nes-

torius voor in te nemen. Maar dezen lieten zich

niet zoo ligtelijk overreden, akacius, een man van

.omtrent 100 jaaren, keurde in zijn antwoord wel af,

dat nestorius over eene diepzinnige vraag, welke

©en beter deed, onaangeroerd te laten, eenen no-

de-

(*) GARNER. Disf. U. de Synodis in eaufa Nestorii

habith Opp. mar. meuc. Part. il. p. 335.

(t) In^^f c^'R' Epist. Ep. 10. pag. 40.

(§) Epist. Ccetest. ad Nestor, ap. baluz. /. <?./>. 424.

(**) In Cyrill. Epist, pag. 42-65.
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delozen twist had aangevangen, maar wcnschte te III

gelijk , tlat cyrillus de bewegingen , daar over ^^
ontllaan , liever ftilien , dan verbreiden wilde. Hoofde.

Gelijke gezindheden openbaarde de Patriarch van "^ C. G.

Anttochie^ joannes , in eenen Brief aan nestorius
\^^ ^^2.

zelven (*) , hem radende , voortaan een woord , waar —-p--

op aanzienlijke mannen in de Kerk gelleld waren , te

blijven gebruiken in den beteren zin, welken hetzel-

ve dulden kon. In een vroeger fchrijvcn aan ^tvi.

Roomfchen Bisfchop (f), had nestorius reeds

verklaard, dat hij zich tegen het gebruik van he,t

woord 3-eo7o'xof alleen verzette in den Ariaa-nfchen

en Apollinaristifchen zin, zoo verre het tot eene

vermenging der naturen in christus leidde; en

hier van verfchilde niet zijn antwoord ajin den Fa»

tridrch joannes (§).

Maar deze en dergelijke verklaringen van nesto- cykillüs

Rius konden niets baten. Toen nestorius de aan-I^^^^^^'
Bnnvloe-

kondiging van de Ichandelijke uitfpraak des Room- ken uit

fchen Bisfchops , hem door vier Egyptifche Bis- tegenKES-

fchoppcn gedaan , met verachting had afgewe-

zen (**) , hield CYRILLUS in het jaar 430 eene

Kerkvergadering te AlexandrVè ^ op welke een vooEr

fchrift ontworpen werd, volgends hetwelk nesto-

rius zijne Hellingen zou moeten herroepen , in-

dien hij voor geen' Ketter gehouden wilde wor-

den»

(*) Ep. Joh. ad Nest. in mansi Conc.T. VJ.p. 1061.

(I) In MAR. Mr.RC. Opp. Part. II. p. 80.

(§ ) In Synodico C. 3. ap. baluz. /. c. p. 688.

(*') In Act. Concil. Ephes. ap.MAHSiv^iiT.lV.p.ii;'^.

Z 2
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ni den (*). Dit voorfclirift werd door cyrillü5

^?^" faamgetrokken in XII Anathematismen of Banvloc

Hoofdft. ^i^'»» volgends welken nestorius zou moeten ver'-

n?. C. G. vloeken den genen, die niet belijdt, dat de imma-

tot 62a] ^'uëL waarachtig God, en daarom de H. Maagd

eene Moeder Gods zij, dewijl zij het Woord uit

God, hetwelk vleesch geworden is, vkeschlijk ge-

haard heeft. — Verders , die niet belijdt , dat het

Woord nit God den Vader met het vleesch naar

de Zdfflandigheid verëenigd is geworden; dat 'er

één CHRISTUS met zijn eigen vleesch, en even de-

zelfde openlijk te gelijk God en mensch is — die

in den éénen Christus de zelfllandigheden na de

verëeniging fcheidt , en daar aan alleenlijk eene verbin-

tenis van waardigheid, aanzien en magt toefchrijft,

en niet eene verbintenis door eene natuurlijke ver-

teniging ,
(xaS' evwo-iv (f>u<riKw

,
) — die de in de

Heilige Schrift voorkomende fpreekwijzen , welke,

of de Heiligen van christus , of hij van zich zel-

ven, gebruikt hebben , tusfchen twee perfonen of

zetfjlandighedtn zoo verdeelt, dat hij fommigen aan

den mensch, tiie buicen het Woord uit God bij-

zonder befchouwd wordt, toefchrijft, maar andere,

als Gode waardig, enkel aan dat Woord toekent —
die zich onderwindt, Christus eenen mensch, die

God draagt
,

(Sgö^o'*'o<r ,) te noemen; en niet zegt,

hij IS waarachtig God, als 'ién Zoon, en wel van

natuur , zoo als 'er Haat : Het woord is vleesch

ge-

(*) In CYRiï L. Epist. p. 57. /iet. Concil. Ephcs. ap.

HARo. T. I. p. 1283. MAR. MliRC. Opp. Part, II. p, 6g^
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geworden : en , hij' is des vleeschs en blocds deelach' \\\

tig geworden, g^Hjk wij — die zich vermeet, te ^j^*

zeggen: het IFoord uit God den Vader, is God of\^QQ^^^^

de Heer van chpustus; en niet belijdt, het rs te na C. G,

geUjk God en niensch, naar de Schrift: het ^"^oord^^^ ^^^
is vleesch geworden — die zegt: het Woord Gods »

heeft op jESus , als inensch^ gewerkt^ en de eer

des eeniggeborenen komt hem toe, als een' ande-

ren, die buiten hem beftaat — die zich verftout,

te zeggen : men moet den aangenomenen mensch te

gelijk met God het Woord aanbidden, verheerlijken

en God noemen, als iemand met eenen anderen,

en die niet den niMANuëL met ééne aanbidding en

verheerlijking vereert, naar de plaats: Het Woord

is vleesch g'^worden — die zegt , dat de ééne Heere

JESUS ciiPviSTUS van den Geest verheerlijkt is ge-

worden; zoodat hij zijne kracht ah eens anderen

gebruikt , en van denzelven de magt ontvangen

heeft, om op onreine geesten te werken, insgelijks

Godlijke tekenen aan menfchen te verrichten' , en

het niet veel meer zijnen eigenen geest noemt, door

vvelken hij deze tekenen gewerkt heeft — die, al-

hoewel de Schrift zegt, christus is de Hoogepries-

ter en Apostel onzer belijdenisfe geworden ; hij heeft

zich zehen voor ons Gode en den Vader opgeofferd

tot eene welriekende reuke, evenwel leert: niet het

Woord zelf, dat uit den Vader is , terwijl het

vleesch , en een mensch , als wij , is geworden
;

tnaar als het ware, een ander, die voor zich op

eene eigene wijze van eene vrouw mensch is ge-

worden, is onze Hoogepriester en Apostel gcvvor-

Z 3 den;
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ni
Bt)EK

XIV
Hoofdft.

na C. G.

Jaar 476.

tot 622.

NESTORI-

us (lelt

hier XII
Banvloe-

kentegcn

den ; of die leert , dat dezelve voor zich zelven , en

niet voor ons alleen , een offer geofferd heeft , de-

wijl hij gecns offers behoefde , hij , die geene zonde

kende — die niet belijdt , dat het vleesch des Hee-

rcn levendmakend ^ en aan het Woord uit God ei-

gen; maar als het ware eenes anderen buiten hem

is , doch die met hem , in waardigheid , verëenigd

;

maar niet op zichzclven levendmakend is; omdat

het een eigendom des Woords is , hetwelk krachtig ge-

noeg is, om alles levende te maken. — Eindelijk,

die niet belijdt, dat het Woord Gods naar het

vleesch geleden heeft ^ naar hetzelve gekruist is ge-

worden , en den dood gefmaakt heeft , en de eerst-

geborene uit de dooden geworden is, nademaal hij

het leven en de levendmakende , als God , is.

Ook fchreef cyrillus, in naam zijner vergade-

ring, aan de Geestelijkheid en Gemeente, als ook

aan de Monniken te Konflantinopolen (*), hen

waarfchuwende voor de dwalingen van hunnen Pa«

triarch , en vermanende geene gemeenfchap met hem

te houden.

NESTORius, hoe zeer hij ook A&2.&n aanval had

kunnen verachten , oordeelde echter nodig , twaalf

andere Anathematismen tegen die van cyrillus va%

' Ie geven , in welken hij de befchuldigingen van zij-

ne partij op denzelven terug kaatfte (f) , en in

welken hij de vervloeking uitfprak óver den genen

,

die

' (*) In cy[in.L. Epist. p. 78 , 80. fqq.

(f) Wij hebben ze enkel in Latijnfche Overzettingen,

tij zonder bij mar. merc. Opp. Part. II. p. 1:6.
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die den immanucl alleen waaren God en niet ook Ilf

God met ons noemt , dat is , die in onze natuur ge- ^^
woond heeft , terwijl hij zich met dezelve , toen hij Hoofdft.

ze van maria aannam, verëenigde; die de Heilige '^^^' G.

Maagd eene Bloeder van het Woord Gods , en niet
l^^^ Jg».

liever van den immanuöl noemt — die , bij de -

verëeniging van het Woord Gods met het vleesch

eene plaatslijke verandering van het Godlijk Wezen

ïianneemt , en zegt : dat het vleesch voor de Godlij'

ke natuur vatbaar zij; of, dat deze, alleen ten

deele, met het vleesch ver'èenigd is; of, dat het

vleesch , om God te ontvangen , in het oneindige en

onbepaalde met de Godlijke natuur uitgeflrekt is

geworden, en dat even dezelfde op eene natuurlijke

wijz£, Q natura,^ God en mensch is — die Chris-

tus, den iMMANuëL, niet uit hoofde der vereent'

ging, maar uit hoofde der natuur, één noemt, en

niet belijdt, dat uit de beide zelfflandigheden^ zoo

wel van God het Woord, als des van hem aange-

nomenen mensch , eene verëeniging des Zoons ,

welke zij nog zonder vermenging behouden , ont-

ftaan zij — die de Bijhelfche fpreekwijzen van

CHRISTUS, die de beide natunren heeft, alleen van

iéne natuur opvat , en aan het Woord van God zelf,

zoo wel naar het vleesch, als naar de Godheid^

lijden zoekt toe te fchrijven — die zich onderwindt

te zeggen : dnt 'er , na de aanneming des menfchen ,

natuurlijk een Zom Gods is, daar hij toch imma-
KuëL is — die, na de memchwording, eenen an-

deren, dan christus , God het Woord noemt, en

ach verftout te beweeren, dat de gedaante eenet

Z 4 dienst"



5<5o KERKELIJKE
lil dtemtknechts even zoo , als God het Woord

, geen

BOEK begin hebbe, ja, even als dat, ongefchapen ziij

Hüofdft. ^" "^^^ ^^^ "^^'^'^ belijdt, dat zij van dezen, als

na C. G. haren natuurlijken Heer , Schepper en God , ge

xox. 6^ Schapen zij , welke hij ook met eigene kracht , in

mm .. de woorden : Breekt dezen Tempel af enz. beloofd

heeft op te wekken — die zegt, dat de mensch,

die uit de Maagd gefchapen is, die zelfde eenigge*

horem is, die, naar Pf. CX. 4. uit de Baarmoe^.

der des Vaders voor de Mtrgenflarren geteeld is

,

en niet belijdt, dat hij veel meer, wegens de ver-

eeniging met hem, die natuurlijk des Vaders eenig^

gehorene is, den naam eeniggehorene deelachtig is

geworden; of die ook zegt, dat jesus een ander

is dan de iiMiMANuëL — die beweert, dM. de knechts

gedaante op zich zelve ^ dat is, naar de gefteldheid

van hare eigene natuur , vereerd moet worden , en

eene beheerfcheresfc aller dingen zij, en haar niet

veel meer wegens de gemeenfchap vereert, tot wel-

^e zij met de zalige, natuurlijk alles bebcerfchende

natuur des eeniggeborenen verëenigd en verbonden

is — die zegt , de knechts gedaante zij eenswezens

met den Heiligen Geest ^ en niet, dat zij door des-

zelfs werking die verceniging en verbinding met

God het Woord bekomen hebbe, in welke zij ze-

dert hare ontftngenisfe ftaat ; door welke zij ^ofc

aan de menfchen gewoone . en fomtijds wonderbare ,

genezingen gewerkt, en de magt, om booze Gees-

ten te verdrijven., gehad heeft — die zegt , d.^t het

Woord ^ hetwelk van het begin was ^ de Hoogeprtes-

ter en apostel onzer belijdenis geworden is, en

zich
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zich zelven voor ons geofferd heeft; maar niet veel ni

meer aan den immanucl het Apostelfchap toe- *P^
fchrijft , en in die zelfde betrekking de opoffering Hoofdft.

toekent; gevolglijk aan hem, die verëenigd is tot na C. G,

eene gemeenfchap des Zoons, dat is, die Gode, wat j^^^ ^22
Godes is, en den menscli, wat des menfchen is,

niet toefchrijft — die zegt, dat het met God het

Woord ver'éenigde vleesch , door de magt van zijne

eigene natuur levendmakend is; daar toch de Heer

en God zelf zegt : de Geest is het , die levend maakt

;

maar het vleesch en is niet nut — die eindelijk

het lijden des vleefches wel belijdt; maar het aan

het Woord Gods en het vleesch te gelijk, 'm het-

welk het mensch geworden is, zonder onderfcheid

van de uiiardigheid der natunren, toefchrijft.

Da Banvloekeri of Anathematisrr.en van cyril- joannes

LUS fmaakten intu>fchen weinig aan andere voor-^^^.„ ""
^ och ie eti

name Kerkleeriiaren. joannes, de Patriarch van ANnaEAs

Antiochie , verklaarde in eenen rondf^aanden Brief ^'^nSamo-

fata keu-
aan verfcheidene Bisfchoppen ( * ) , niet te kunnen ren de

gelooven , dat zij echt en van cyrillus waren , Banvloe-

oradat zij geheel met de leer van apollinarIS
cyrillus

overeenkwamen, andreas , Bisfchop van Samofata af.

in Syrië, fchreef 'er eene wederlegging tegen, en fliet

2ich bijzonder aan de uitdrukking natuurlijke God-

ïijke ver'éeniging van de menschwording door cy-

rillus gebruikt; als ook aan de woorden: God

heeft in het vleesch geleden; zelfs de geleerd fle on-

der

(
* ) In Synodico advers. tragoed, Ireutei Cap. 4. ba-

LL'Z. /. c. pag. 691.

Z5
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III der de Godgeleerden van dien tijd, theodoretüs,
??"^ vatte, op verzoek van den Patriarch van Antia-

Hoofdft. cfii'é C*)» fïe F" tegen cyrillus op; deze gaf
na C. G. toen eene verdediging en nadere verklaring uit (f),

tot 622! ^^^^ ^^^^ "^ ^^ <^^^d ^s partijen elkander nader

- - - kwamen , dan zij misfcliien zelve begrepen.

I>e Kei- Dewijl echter cyr.illus (leeds voortging, tegen

roepc
gewaande dwalingen van nestorius te ijveren ,

eene waar in hij wakker werd bijgedaan door marius
Kerkver- mercator, die zich toen te Konflantinopoïen be-

te Efeze. vond , fcheen 'er geen ander middel overig , om de

rust te herftellen, dan eene algemeene Kerkvergade-

ring ^ om welke nestorius zelf den Keizer ver-

zocht (S), en welke de Keizer theodosiüs de

jongere , ook in naam van valentinianus III,

te Efeze famenriep , in het jaar 431 (**).

De beide Patriarchen , CyELESTiNus , die reeds

uitfpraak gedaan had, en cyrillus, op wien de

Keizer misnoegd fcheen, raadpleegden fchriftelijk,

hoe zich hier bij te gedragen , en c-elestinus ,

die zich bij den Keizer ontfchuldigde , dat hij niet

in perfoon op de vergadering verfchijnen kon, gaf

twee Bisfchoppen en eenen Ouderling, die hij in

zijne plaats zond, in last (ff), om zich, behou-

dens het gezag des Apostolifchen Stoels, in alles,

naar cyrillus te fchikken. Aan de vergadering

(*) Ep. CL. T. IV. Opp. p. 1288. 2el.

( f ) Apologct. advers. Oriental T. VI. Opp. p. 1 59.

( § ) EVAGR. Hist. Eccles. L. I. Cap. 7.

(**) HARD. Concil. Tom. \. pag. 1343.

(ft) BAL. Nov. Coll. Conc. T. Lp. 33 1. hard. /. c./». 1347.
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«elve fchreef liij (*), dat zij, dewijl de II. Geest III

bij hen tegenwoordig was, en de bewaring van het ^^^
echte Geloof van hen gevorderd werd , dit rhet Hoofdfl.

alle vrijmoedigheid mogten uitvoeren ; zijne afge- "^ C. G.

,. , » I , ,

,

1 •• . T^ar 476.
vaardigden zouden dat gene voltrekken , «'«/ ntj te

'^^^ ^^a,

vooren hcjloten had. Openlijk was het befluit dezer '

Bisfchoppen geene uitfpraak der vergadering te laten

gelden, dan de veröordeeling en afzetting van nes-

TORIUS.

In eenen Brief aan de vergadering (f) gaf theo-

Öosius haar bericht, dat hij, hoewel het beste

vertrouwen op de Bisfchoppen hebbende, zijnen

Staatsdienaar candidmnus naa Efeze gezonden

had, om ten aanzien der Monniken en Leeken, en

over het geheel, voor de goede orde en rust te zor-

gen, zonder zich echter te willen bemoeijen met de

gcloofsverfchillen , welker onderzoek aan de Bisfchop-

pen alleen werd overgelaten.

NESTORius verfcheen in het jaar 431 het eerst met

16 Bisfchoppen te Efeze ^ van een aantal landlieden

als zijne wacht verzeld (§). Kort daar na kwam
CYRiLLus met 50 Bisfchoppen uit Egypte^ vele ma-

trozen en boeren medebrengende, memnon. Metro-

poUtaan van Efeze ^ die tot zijne partij behoorde,

vergaderde 40 Bisfchoppen uit zijn gebied en 12 uit

Pamfylië; een blijk dat zij bedacht waren, om zich

van

(*) Ap. B-VLUZ. /. c. pag. 4^9.

(t) -^P- HARDÜIN. /. C. pag, 1345.

(§) Ep. Nestorii ad Theod. in Synod. C. 8. ap. bal,

/* c. p. 700. Ep* Memn. ad e/er, CenJIant* p. 524. ibid.
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III van de meerderheid van flemmen te verzekeren (),

^^^ Aanftonds brak het ongenoegen tusfcljen de partijen

Hoofdfl. "^^? alzoo MEMNON NESTORius, Hoch iemand van

m C. G. zijne vrienden , in eene Kerk te Efeze , den Gods-

ro't 62" ^^^"^^ wilde laten bijwonen, dewijl hij hen als reeds

• in den ban gedaan aanmerkte.

DeVerga- joannes , Patriarch van Anti'óchïè ^ met de ei-

dering gcnlijke Oosterfche Bisfchoppen, die men van de

doorcY- ^p^tifcne ondericneidde , en uit Syrie enz. komen
RiLLu moesten, waren nog niet aangekomen, door de ver-

!f"^^' te en flegtheid der wegen (f), hoewel cyrillus

voor de dit vertoef aan opzetlijke oogmerken toeichreef ( 5 ).

aankomst jsjiettegenftaande het verbod van candidianus (**)
der Oos-
terfche £" cle betuiging van 60 andere Afidtifche Bisfchop-

Bisfchop- pen , onder welken ook theodoretus, Bisfchop

^ '^*

van C'jrus in vSjyr/'è' (ft)? opende cyr.illus in Junij

des jaars 431 de vergadering, zonder hen af te

wachten, en fchoon hij zelf niet alken de aanklager,

maar ook de aangeklaagde was, matigde hij zich

het recht aan van Voorzitter, mestorius driemaal

fchrif-

C*) Joann. y1ritloc7i. Rc^atio ad Mpcrnt op. HAR*

muN. /. c. pag. 1541.

(f) Joann. Ep. ad Cyn/L ap. hard. /. c. p. 1348.

Conciliab. Ephes. Ep. ad Imper. l. c. p. 1457. evagk.

U. E. L I. C. 3, 4. LiBERAT. Breviar. C. 6.

(§) CYRILLI Ep. ad qitosd. der. Conflant. l. c. pap»

Ï435' Synodi Ephes. relatio ad Iniperatt, p. 1440. Rc"

latio Synodi ad Celcstin. p. I5'^4'

(**) Nest. et Episc. Relatio ad Impp. ihid. p. 1437.

(j{\^Contestat, direct» jP. Cyrillo ibid.p..\l\%
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fchriFtelijk gedaagd zijnde, in de vergadering te ver- III

fciiijiien, antwoordde, dat hij zich daar zou laten ^5^
vinden, als de Bisfchoppen allen gekomen waren (). Hoofdft.

CANDiDiANUS verfcheen zelf in de vergadering, om te ^^ C. G.

bevelen , dat men de Oosterlingen zou afwachten , l^^^ J22I

doch men deed hem , niet zonder hoon , buiten (laan , •

en hij moest zich vergenoegen, zijn verbod te laten

aanplakken, en den Keizer bericht te zenden (f).

CYRiLLus de vergadering verzekerd hebbende ,

dat de Keizer belast had, zonder vertoef voort te

•gaan , las men in de bijeenkomst van omtrent 200

Bisfchoppen de Niceenfche Geloofsbelijdenis, ver-

volgends den tweeden Brief van cyrillüs, de ant-

woorden van NES TORIus, de Anathematismen van

CYRILLUS enz. Nu fchreeuwden alle de leden der

vergadering: „ Wie nestorius niet bant, zij zelf

5, een Ban ! Plet recht geloof bant hem : De hei-

„ lige Synode bant hem !

" en meer dergelijke. En
nog dien zelfden dag, maakte men, zonder nesto-

rius gehoord te hebben, onder voorzitting van zij-

nen hevigrten vijand , het volgende beduit op

:

„ Onze Hecre jesus christus, wien nestor.ius

5, gelasterd heeft, doet door de tegenwoordige hei-

5, ligfte Synodus de uitfpraak, dat hij de Bisfchop-

„ pelijke waardigheid verbeurd heeft, en van den

„ geheelen Priesterlijken ftand is uitgefloten (§)•
"

De-

( * ) jict. Cotjc. Ephes. P. TI. /iet. I. ap. hard. T. Lp. 1357,

C t ) Contestatio Candidiani Comitis l. c. C. 25.

(§) ^p. HARD. /. C.p. I42I. SOCR. H. E. L. VII. C.

14. EVAGR. L. I. Cap. 4.



^6 K E R K B L IJ K E

III Deze afzetting werd hem 's anderen daags fcbriftelijlE

^J'-"
aangekondigd, en hij in het opfchrift e^e nieuwe jw

Hoofdft. i^AS genoemd.

na C. G. Terftond het de Synode deze uitfprAak te Efeze

loi 622.* "^'•^^^i'^" ^" aanplakken; ook gaf zij 'er bericht van

aan de Geestelijken te Konftantinopokn, cyrillus

fchreef naa Akxnndri'è ^ en men ftelde een verbaal

van her verhandelde op , om aan den Keizer te ztxi'

jden. Tegen dit alles verzette zich candidianus

nadruklijk, en zond den Keizer van alles bericht,

verhinderende tevens alle Briefvvisfeling der vergade-

ring en het verzenden van haar bericht aan den

Keizer (*).

Ongenoe- Eindelijk kwam joannes , Bisfchop van Anti'ó'
gen der ^^-^ ^^^^ ^^^ ^^^^ ^^^ „^ Bisfchoppen , C dagen

lingen, na dat het overhaast beQuit van de afzetting van

NESTORius genomen was, waar over zij zich zeer

misnoegd toonden, doch niet minder, dat de ver-

gadering de leerilellingen van cyrillus, met zij-

ne Anathemathmen verbonden, had goedgekeurd.

Weldra hield joannes, met omtrent 42 Bisfchop-

pen, aan zijne woning cene bijeenkomst, waar in

over de onwettige handelwijze der Kerkvergadering

geklaagd, en op voorftel van joannes, cyrillus en

MEMNON van hunne ambten afgezet, en de overige

Bisfchoppen uit de Kerkelijke Gemeenfchap gefloten

werden, tot zij het Anathema tegen de Ketterijen

van

(*) Syno//fc. Cap. 10, 11. ap. daluz, ef harduin,

//. cc. Epist. uttivers. ConciL Epist. Memmnis ad ckric,

Cpoïit, apt Baluz, /. c.
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van CYRiLLUS zouden uitgefproken hebben (*). Zij m
gaven hier van fchriftehjk kennis aan den Keizer en ^^kk

het Hof, waar tegen cyrillus klaagde , dat zij Hoofdft.

200 Bisfchoppen eener algemeene Kerkvergadering , na C. G.

tegen alle Kerkenwetten aan , gehoond hadden , ook
[^^ J^^*

fprak de vergadering vervolgens den Ban uit tegen *

jOANNES en zijne aanhangers.

Middelerwiji gaf de Keizer in eenen Brief aan de 's Keizers

Synode zijn ongenoegen te kennen , en verklaarde °"^^"^^"

alles wat gebeurd was , voor nietig en van onwaar- togt der

de, en gebood de Bisfchoppen bijeen te blijven, Monni-

tot hij eenen anderen Staatsbedienden gezonden zou

hebben , om met candidianus alles in orde te

brengen; maar cyrillus middel gevonden hebben-

de , om door een' bedelaar eenen Brief aan de Bis-

fchoppen en Monniken te bezorgen, die zich in

Konfiantinopolen bevonden, kwamen alle de Archi-

mandriten of Abten met hunne Monniken op de

heen, en begaven zich in optogt, onder het zingen

van Geestelijke Liederen , naa het Hof, gevolgd

van eene verbazende menigte volks ; zij hadden

eenen Abt dalmatius ann het hoofd, die 48 jaren

lang niet uit zijn Klooster geweest, maar nu door

eene ftem uit den Hemel tot dezen optogt vermaand

was. De Abten werden bij den Keizer ingelaten,

en deeden aan het volk verdag, dat zij den Keizer

overtuigd hadden van het onrecht, der Synode aan-

gedaan , waar op hij gelast had , dat dezelve afge-

vaardigden aan hem zou zenden. Welk verdag

met

(*J Ait.CoKciliabuU C. 3. aj). hard. /. c. /). 1449-1457.
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III met een algemeen Anathema over nestorius bc-

BOEK antwoord werd ().

Hoofdft. Terwijl van beide de partijen afgevaardigden te

na C. G. Konflantinopoleti verfcheenen , en mallcanderen be-

tot"^ 622! ^'^^"^'^'Sden (f), kwamen in Julij 431 de afge-

... . zondenen van den Roomfchen Bisfciiop te Efeze

De verga- j^j^ ^ een groote fteun voor de partij van cyrillus;

vervloekc ter^ond hield de vergadering hare tweede zitting

,

hare zit- waarin de Brief van c^ï^lkstinus gelezen werd,

^ * behelzende zijne voormalige uitfpraak, en bericht,

dat NESTORIUS dienvolgends was afgezet. In de

derde zitting vond men deze afzetting volkomen

Kanoniek ^ of overeenkom ftig de Kerkelijke Wetten;

en de Roomfche Afgevaardigden bekrachtigden het

door de Kerkvergadering gevelde vonnis , in naam

van C-/ELESTINUS, als Opvolger van petrus, den be-

kenden grondflag der Katholijke Kerk , die van Chris-

tus de Sleutelen des Hemelrijks ontvangen heeft.

Hier van werd den Keizer kennis gegeven , met

verzoek, dat de vergadering thans mogt fcheiden,

als ook tot het verkiezen van eenen nieuwen Bis-

fchop te Konjiantinopolen (5). In de vierde zitting

werden de klagten van cyrillus en memnon tegen

joANNES van Antïöchi'è aangenomen, en de laatst-

ge-

(*) Dit is het veilianl der Bisfchoppen, vereerders

van cvniLLus , die zich thnns in de Hoofdftad bevon-

den. Refcriptum Episcopp, Cpoli inventorum ap. harduin.

pag. 1585. /. c.

( t ) Comitis Irenxi ad Orientt. relatio p. i 548.

(§) Act, II, etlll.Conc.Ephes.ap,'ahK'D.p.\i\6s-lé^ZJ^.



GESCHIEDENIS. 369

gemelde driemalen, vergeefs, voor de vergadering iH

gedaagd, en hij daar op in de vijfde zitting uit de 'i?^^

Kerkelijke Gemeenfchap gefloten. In de zesde zit- Uoofdlt;

ting werd de Niceenfche Geloofsbelijdenis, en uit-n^C. G.

trekzels uit de fchriften der Kerkvaderen gelezen; .^j ^i„'.

eindelijk in de zevende en laatfre zitting werd de •

vergadering den laatften Augustus 431 befloten, met

het opftellen van zes Canones . of Kerkregelen , naar

welke de Geestelijkheid en andere Christenen zich

te gedragen hadden (*).

Vóór dat de laatHe zitting gehouden vverd j ifi De Kei-

het begin van Augustus^ kwam een nieuwe gevol-
^^^^^^'

magtigde des Keizers aan, de Staatsdienaar joan- l-s , cv-

:nes , die alle de Bisfchoppen doch bij partijen voor R'^Lusen

zich liet komen , maar de partij van cyrillus wil-
i'^^hechte-

de niets toegeven, waar uit een volftrekte oploop nis nemea

en gevecht ontftond, zoodat de Staatsdienaar ge-

-noodzaakt was, cyrillus en nestorius te laten

-wegbrengen , en toen den overigen het Keizerlijk

-bevei voorlezen, waar bij zij beiden, als ook riem-

•NON, afgezet werden (f). Hier over beklaagde

zich de Kerkvergadering, in eenen Brief aan den

"Keizer; cyrillus zelf fchreef uit zijne hechtenis

. op eene trotfche wijze , aan de Geestelijkheid en Ge-

.jneentc te Konftantinopolen (§). De Oosteriingen

gedroegen zich gehoorzamer, fchoon niet geheel oh-

.berispelijk; zij bleven beweeren, dat de Kerkevrede

niec

(*) Act. ap. KARD. peg. 1485-1617;

(f) Excmp. Ep. Jöann. Comit p. 1555.' ap. nx^Si

C§) Ibid. pag. 1593.

%i Deel. A-;»
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III

BOEK
XIV

Hoofdft.

na C. G.

Janr 476.
"tot 622.

Vergeef-

fche on-

derhande-

lingen te

Chalce-

don.

WESTORI'

niet herfteld kon worden, ten zij cyrillus zijne

It'crdcliingen herriep (*}.

Op deze Brieven, werd aan beide partijen ver-

gund, afgevaardigden naa Konflantinopolen te zen-

den, doch die te Chalcedon gekomen, bevel kregen,

om daar 's Keizers komst af te wachten. Daartegen

werd aan nestorius aangezegd, naa zijn Klooster

te keeren. theodosius verleende te Chalcedon aan

de afgevaardigden van beide partijen vervolgends ge-

hoor; doch de partijen bleven elke op haar Huk

ftaan ; die van cyrillus wilde zelfs den Oosterlin-

gen niet vergunnen den Godsdienst in eene Kerk te

Chalcedon waar te nemen , volgends verhaal der

Oosterlingen (f). Eindelijk kwam de Keizer tot

een befluit, waar bij de Kerkvergadering ontbonden

en den Bisfchoppen vergund werd, naa huis te kee-

ren , uitgezonderd cyrillus en memnon , als die

beiden van hunne Bisdommen afgezet waren (§),

doch kort daar na vergunde de Keizer bij eene niea-

vve verordening (**), dat cyrillus naa Akxan*

drie mogt keeren , en memnon zou te Bfeze blij-

ven.- hM.J'j

^ •_ Van NESTORIUS z'elven maakte de^ Keizer geheèi

.-: sdD!!(;7:; geen

( * ) Ep. Joann. Antioch. et Synodi , qtue ctim eo coit"

venii , ad Imper. Theados. p. 1557. ap, hard.

(f) In Synodico ap. Baliiz, C. 31. et ap. hard. l. c,

pag. 15Ó3.

(§) ƒ« Symd. Cap. 29.

(**) /. c. Cap. 33. en in het Grieksch. bij cotel.

Monum. Eccl. Gr. Toni. I. pag. 41.
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geen gewag; deze was geheel bij den Keizer in on- ili

gen.ide gevallen , die ztlfs niet van hem hooren ^?|-^

wiiJe (*^. Men gelooft, dat 's Keizers Zuster, [jQQfj(^,

puLCHERiA, hier de ichuld van hebbe, welke cy- '^^ C. G.

RILLUS gehetl gewunnen had, door gefchenken, als j^' ^^^2,

ook door omkopingen aan het Hof, hetwelk nesto-

Riüs hem reeds in zijne Predikati'én had verweten, us bijden

,

•

1 Ti/r
^''^eizer m

en ookAKACius en theodoPvEtus verzekeren. Maar ^j^jj^i^^i^tg

bijzonder is 'er een verhaal van suidas (f), vol-

gen s hetwelk PULCHERIA hem zoo gehaat zal heb-

ben , omdat hij haar van onkuisheid befchuldigd

had. OndertLisfchen hadden de onrusten, door de

Kerkelijken en Monniken ook te Chalcedon verwekt,

veel invloed op den Keizer, om cyrillus en mem-

non in hunne ambten te laten.

Zoodanig was het einde der Efezifche Kerkverga- Detwis-

derine:, die zich zeer ongegrond eene alpemeene ffe-
^^"

f
?7^'^'

noemd heeft; in welke men echter nog ziet, hoe de den duu-

Kei/.er zich de hoogfte magt toeëigende over de verga- ren voort,

dering, en alle de Bisfchoppen , Atr\ Roomfchen zelven

niet uitgezonderd. Het voordeel , hetwelk fommi-

gen oordeelen , dat zij , door het veröordcelen van

eenige lecrftukken , welke men aan nestorius, •

meest bij gevolgtrekking, toefchreef, aan de Chri>

telijke Kerk zal aangebragt hebben, kan niet opwe-

gen tegen het nadeel , hetwelk zij gedicht heeft door

den

(*3 THEOD. Epist. CLXIX. ad Alexandr. Hierapol,

Tom. IV. Opp. p. 1338. Episf. Legator. Oriënt, ad fuQi

in Ephéfo Synod. C, 31. p. 730. ap. baluz.

( f ) Lex. T. III. V. Pulcheria p, 162. ed. Kmf.

Aa 2
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III den cernaam van Godshaar/ler of Bloeder Gods aait

BOEK MARIA , als een kenmerk der rechtzinnigheid , te ver-

Hoofdfl. zekeren , waar door het Bijgeloof omtrent die Heil.

na C. G. Maagd Ileeds nieuvv voedzel ontving. Inmiddels

\T^ ^^ ' was de eendrast en vrede door deze Kerkvergade-
tot 022. ^ ^

m « . ring niets minder dan herfteld. De keuze van eeneii'

nieuwen Bisfchop te Konflantinopohn vermeerderde

reeds de verbittering. Eenigen uit de partij van cy-

RiLLus verkozen daar toe d^^w Ouderling jsiaxümia-

Nus aldaar, die wel uitmuntte door zijn vroom af-

gezonderd leven , maar als een tegenflrever van

NESTOPvius te boek flond (*), terwijl 'er in de

Hoofdflad nog velen gevonden werden, die nesto-

Rius voor rechtmatigen Bisfchop erkenden; aan

welke THEODORETus en dorotheus, een andec

Oostersch Bisfchop, verfcheidcne Brieven fchreven,

om hen in hunne bekommernisfen te vertroosten (f).

MAXiMiANüS vervolgde de Oosterlingen op hunne

terugreize naa hunne Gemeenten , waar over zij aan

het Hof klagtig vielen , en verklaarden , dat- zij de

keuze van maximianus niet voor wettig konden

houden CS)5 omdat 'er onder de Bisfchoppcn, die

hem verkozen hadden, waren, die onder ^t\\ Ban

lagen (*). Ook hielden zij vergaderingen te Tar^

fus en Antiochi'è^ waar zij verklaarden, nooit in de

afzetting van nestorius te zullen toeftemmen, en

de veröordeeling der ftcllingen van cyrillus , en

zij-

(*) socR. //. E. L. VII C. 35, LiBER. in Brev. C. 7.

(I) In Syaod. Cap. 40. Cap. 46. Cap. 47.

(§) In Syuod. C. 38. (**) lu Sjnocl. C. 39.
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zijne afzetting, als ook die van memNon bevestig- III

den, en dezelfde uitfpraak tegen de afgevaardigden
'^5-J

van deze parlij te Chalcedon deeden ( * ) , waar in [ioofdf>.

ook de eerwaardige akacius van Berrhoea met hen "^^ C. G,

inftemde (f). Aan den anderen kant zette hiaxi- '^^ ^^a!

RiiANCS in liet jaar 432 vier Afi'dtifche MetropoUta-

mn af, een van welken niet eens tot zijn Kerspel

behoorde, waarfcliijnlijk , omdat zij hem niet als

Bisfchop erkennen wilden (§).

RABULA, Bisfchop vaH Edesfa^ MetropoUtaan ^h^&Mi.K

der Provintie Osrho'ène ^ blies het vuur van onëenig-
Lis.chop

' ^ van Edes-
heid thans op nieuw aan , door de partij der Ops- fa gant

terlingen te verlaten , en tot die van cyrillus over '^^'"^"^
^^}.

te gaan. Hij vervolgde niet alleen de partij, die hij v?ncY-

verlaten had , maar befchuldigde zelfs óen reeds rillus.

overledenen Leeraar theodorus van Mopfues'

iia (**). De Efez'ifche Kerkvergadering had zijne

Geloofsbelijdenis, van welke charisius, een Ou-

derling te Filadelfia , haar bericht had gegeven , dat

de aanhangers van NESTORiusdie aldaar gebruikten,

in hare zesde zitting veroordeeld, zonder te weten,

dat zij van theodorus was, maar rabula, die

een' perfoonlijken haat tegen theodorus koefterde,

omdat hij eens door hem van eene verkeerdheid in

eene Kerkvergadering (ff) overtuigd was, fprak

open"

(*)/.<:. C. (,6. C. 135. socRAT. L, VIL C. 34.

Cf) /. c. C. 41. (§) I!;id. C. 45, 48, 70, 71.

(**) Wij hebben van hem gefprokeii in het YAtDeely

Jjhidz. 245. volg?.

(ft) Dit verhaalt zijn opvolger inAs Ep, ad Mcv/ini.

Aa ^ /«
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lil openlijk voor zijne Gemeente den ban over tiieodo-

BOEK j^us uit ^ jils ook over allen, die nier volkunien

Hoofdft. 200 als CYRILLUS dachten (*). Daartegen werd

iKi C. G RABULA zelf befchuldigd , dat hij maar ééne natuur

10^ 6^2* ^" CHRISTUS leerde , waarom velen van de Geeste-

•— lijkheid in zijne Provintie gereed waren, om met

hem de Kerkgemeenfchap te breken (f). Wat 'er

eigenlijk zij van de vraag, of in de daad theodo-

Rus van Mopfuestia de eerde uitvinder van dat ge-

voelen geweest zij, hetwelk men aan nestorius,

als Ketterij, toefchreef, gelijk cyrillus hem en

zijnen leermeester diodorus van Tarfus meermalen

in zijne fchriften , de Vaders der Nestor 'taanfcke

Ketterij noemt, en waaromtrent latere Geleerden

zich verfchillend verklaard hebben, kan vrij duide-

lijk blijken uit zijne Geloofsbelijdenis (§), in welke

hij onder anderen zegt : ciiristus , de inensch

wordt, wegens de onfcheidhare vereenïgiug met d&

Godlijke vatuur , en met betrekking tot God, van

alle fchepfelen aangebeden ; „ wij zeggen ," voegt

hij 'er bij, „ dat V een Zoon en Heer jesus

„ CHRISTUS is, door welken alle dingen gemaakt

,, zijn, en vcrftaan daar door bij uitnemendheid,

„ (TT^wïoruTwf,) God het PVoord, hetwelk naar

„ het

jn Act. Conc.Chalcecl.Act» II. T. II. Conc, hard./». 532,

(*) Andrcis Sr.nofat, Ep. in S'^nodico C. 43.

( f ) Synod. decret. Joan. Antioch. C. 44.

(§) Die hem ten minfteu met veel waarfchijnlijkheid

toegcfchreven en gevonden wordt in m^rius mercator.

Opp. Tont, \l. pag, 251.
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„ het Wezen Gods Zoon en Heer is; maar te ge- in

„ lijk verftaan wij mede het aangenome^e
^ jesus

^J;J

„ van Nazareth , welken God met den Geest en Hoofdft.

met kracht gezalfd heeft, als die door de verce- "^ C. G.

nigiiig met God het Zoonfchap en de Hcerfchap-
}^^^ ^^a!??

pij deelachtig is geworden." Men mag hier uit
99

befluiten: theodorus en nestorius hebben van

de Menschwording van Christus , gelijk dit de ge-

wooiie leerwijze der Oosterlingen was, op dezelfiJe

wijze gefproken , met het bijzonder oogmerk , om de

ieere der JpoUinaristen tegen te gaan; zonder dat

daar uit volgt, dat nestorius dit van theodorus

geleerd , of dat zij verkeerd geleerd hebben.

Terwijl dus de verfchillen fteeds verder gingen Vrnchte-

en fcheurinffen dreigde , deed de Keizer een fclirifte- ^^^e po-

s''in'''en

lijk voorftel aan de beide hoofden der partijen , cy- vanliet

RILLUS en jOANNES (*}: JOANNES ZOU de afzet- Ktizerüj-

ting van nestorius billijken , en zijne leerftellingen
^^^ vre-'e,

veröordeelen , waar op cyrillus en C/ELEStinus

hem in de Kerkgemeenfchap zouden aannemen, het

overige zou door wederzijdfche verklaringen gevon-

den kunnen worden, ten welken einde cyrillus en

50ANNES te Nikomedië zouden zamenkomen. joan-

NES vond dezen eisch godloos, om het banvonnis

uit te fpreken tegen de genen , die in Christus

twee natuuren erkenden , maar hield het noodzaak-

lijk, de ftellingen van cyrillus te veröordeelen (f),

ook

(*) De Brief aan den laatflen is nog voorhanden in

HARD. Concil. Tom. I. pag. 1684.

(f) Ep. Joan, AntiocJï. ad Alex. Hier. in Symd, C. 50.

Aa 4
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in ook ontfchuldigde hij zich , wegens ligchaamszwak^

BOEK te ^ fprak zelfs van levensgevaar , waar zijne vrienT

Moofüll. ^^" ^^"^ ^^^^ gevvaarfchuwd hadden. Nu belastte

m C. G. de Keizer zijnen Staatsdienaar aristolaus, inet de

to'r
60^2' ^^^'^^ partijen te handelen. Deze vervoegde zich

s eerst bij de Oosterlingen , die te Jntiöchi'é als ook

te Berrhoea bijeenkwamen, en daar vast(lelden , dat

CYRiLLus zijne Anathematismen zou moeten her-

roepen; NESTORius wilden zij niet veröordeelen

;

en bij het Niceensch Geloof geene bijvoegfels dul-

den (*). Deze voorflagen bragt aristolaus, be-

nevens eenen Brief van akacius , aan cyrillus

naa Alexandrië over. Deze antwoordde op dezel-

ve (f): De Keizer had bevolen, nestorius en

zijne leerftellingen te veröordeelen, hier bij moest

het blijven; zijne twaalf ftelUngen waren alleen te-

gen NE&TORius gefteld, en hij was bereid, die op

ecne voldoende wijze te verklaren , als de vrede her^

Iteld zou zijn. Doch zijn Aardsdlnken en Syncel'-

lus ^
(vertrouwde medehulper in het waarnemen vau

het Bisdom,) epifanius , geeft hier (§) nog de

biizondere opheldering, dat cyrillus, door het

dringend aanhouden van aristolaus , naar het Kei-

zerlijk bevel, genoodzaakt was geworden, om zich,

Oü-

(*) Joan. Aniioch. Ep. l. c. Propoftt. in Synod. Cap.

53. Ep. Alexandr. et alior. Episcop. C. 54. Alexandr.

Ep. ad Andr. Samofat, Cap, 58 Theodoreti Epist. ad

Acac. Cap. 60.

(f) Epi%t. Cyrilli ad Acac. in Symdico Cap. $6.

(•§) EPiPiiAN. Epiii' ad Maximian. in Syrcd. C. zfiZ.
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onder bijgevoegd anathema , te verklaren , dat hij , \\\

Jiet gene hij gcfchreven had , niet nam in eenen ^-^^^

Ketterfchen zin ; maar wat 'er berispelijk in mogt HoofcKb

zijn , had hij uit vuurigen ijver voor onzen Hecre "^ C. G,

jESUs CHRISTUS gczcgd , vvien nestorius verloo-
Jqj J^s.

chend had.

Op dit voordel van cyrillus geloofde akagius , DeOos-

dat men een vergelijk zou kunnen fluiten (*); van ^^'['.^"Sei»

kri'gen

dit gevoelen v/aren ook joannes van Anti'éctiïè en onderling

eenige anderen. Maar daartegen bleef alexander ,
verfchiU

Bisfchop van Hierapolis , 'er bij ( f ) , dat cyril-

lus een Ketter was , die maar ééne natuur in

CHRISTUS leerde; andreas, Bisfchop van Samo'

///^ , ïvas het volkomen met hem eens, ook anderen;

maar theodoretus , tusfchen beide deze gevoelens

•den middelweg kiezende, erkende wel, dat cyril-

lus wat nader was gekomen , maar nog niet alle

voldoening gegeven had , ook vond hij het onrede-

lijk, dat zij de afzetting van nestorius zouden

bevestigen, wiens richters zij niet geweest waren.

Niettegenftaande deze verfchillende gevoelens , De vrede

zond jOANi-iEs van Anti'óchic ^ met goedvinden van ^^'^L^*- S^

AKACius, den Bisfchop paulus van Emifa^ aan

CYRILLUS , om hem een vergelijk aan te bieden , hij

gaf hem eene Geloofsbelijdenis mede , welke tot

eenen grondfiag zou dienen, dezelfde, welke de

Oosterlingen te Efeze hadden laten ontwerpen door

theodoretus, doch v/aar bij joannes thans eene

inleiding, en bij htt (lot de volgende woorden voeg-

de.'

C*3 In S^nc'lltQ C. 55. Cf) /. f, Cap, 57.

Aa 5
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lil 4e: „ Betreffende de Euaiigelifche en Apostolifche

^^^ „ uitdrukkingen van den IJeere: zoo weten wij,

Hoofdft. ,, dat de Godgeleerden eenigen derzelven , welke
na C. G. gemcenfchapliik , (van beide de natuiiren,) ffc-
Jaar 476. ,

/'
.

tot 622. 5? zcgd worden, van cdn pcrioon gebruiken; ( aot-

'
55 voTToi^vli^ <ag i<p' ivoe Tr^ocrcaTra ,') maar die welke

„ op het onderfcljcid der natuuren betrekking heb-

„ ben, gefchcidcn, de Godebetaamlijke van ciiris-

„ Tus Godheid , en de geringere eindelijk van zij-

,5 ne Menschheid , verklaren." Met ée'n woord,

hij (lond 'er op, dat cyrillus niet alleen eene ver-

eerJging van twee natuuren in Christus , maar

ook dcrzelver blijvend onderfcheid na deze verëeni-

ging erkennen zou , waar tegen hij de benaming van

Bloeder Gods zou toelaten (*}.

Met dezen last kwam paulus te Alexandrie in

het jaar 432. cyrillus ondertekende zonder be-

denken de Geloofsbelijdenis, beweerende nooit an-

ders geleerd te hebben, fchoon hij in de daad zijne

uitdrukking van eene natuur opgaf, en dus in dit

opzicht van gevoelen veranderde (f). De beide

partijen hadden noodzake, om toe te geven. Het

Keizerlijke Hof drong fterk op de herftelling van

den Kerkenvrede, maar wilde tevens de afzetting

van NESTORius en de verkiezing van deszelfs Op-

volger volftrekt goedgekeurd hebben. Hier {leunde

de Egyptifche partij op; daartegen moest zich cy-

RIL-

(*) ylp. HxARD. Tom. I. Concil. pag. 1692.

(f) Gelijk ook facundüs Hermian. deed, pro defcns,

trimn Capitulor. in sirmond. Opp, T. II. p. 319.
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RiLLüS laten welgevallen , zijne Hellingen te verbe- m
teren ; deze Pairiarch had zelfs zijne middtlen van ^^^^

omkoping aan het IJof thans nodig, om zich ftaan- Hoofdft.

de te houden , waar van een nog voorhanden zijnde "^ C. G.

Brief van zijnen Aardsdiaken en SynceUus epifa-
^^j ^^2*

Nius aan maximianus verdag doet (*), 'er bij- -

voegende, dat de Kerk van Akxandrië daar door

reeds cene fchuld van 1500 goudftukken gemaakt

had.

CYRiLLUS dan zoo veel toegegeven hebbende aan

JOANNES en zijne vrienden , verkreeg met list van

PAULUS . dat hij fchriftelijk in naam der Oüsrerlin-

gen toedemde in de afzetting van nestouius , en

in den Ban ov^er hem en zijne ftellingen , zonder

dat CYUILLUS de herflelling der vier door maxi-

3MTANUS afgezette Bisfchoppen wilde toeflaan (f).
Vervolgends predikte pauli^s driemalen met groote

toejuiching van het volk, van de eerfle van welke

leerredenen flechts eenige regelen , maar de belde

anderen nog geheel voorhanden zijn (§). Nog ech-

ter was deze vrede zeer bepaald; om joannes en

zijne vrienden tot denzelven over te halen , reisde

ARISTOLAUS zelf naa Antidchië; eindelijk onderte-
'

kende joannes een opltel, waar in hij met zijne

vrien-

(]*) //; Synod. Cap. 203.

( f ) Libellus qv.em Paultis Emis. Archiepiscopo Cy
rillo obtulit, in Cyrilli Epist. Opp. Tom V. Part. II,

pag. 100. III. 152, 155.

( 5 ) /;; coTELER. Momim. Eccl. Gr. T. I, p. 48. hard.

Act. Coacil. Tom. 1. pag, 1^93.
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Hl vrienden het vonnis der Kerkvergadering, waar bij

ROEK NESTORius wcrd afgezct
, goedkeurden, en over

Hoofdft. ^y"^ Ichandelijke ftcllingcn den Ban uitfpraken , en

na C. G. ook in de verkiezing van maximianus berustten;

tot^ óa-'*
°^^^ vernieuwde hij de oude vriendfchap met cyiiil-

— LUS, en prees door eenen rondgaanden Brief deze

verzoening aan de Bisfchoppen van het Oosten aan,

CYRiLLüs was met deze uitkomst zeer in zijn

fchik, gelijk ook de Roomfche Bisfchop sixtus UI,

wien zij beiden kennis van de verzoening gegeven

hadden (*).

Verdere Op deze wijze werd nestorius van zijne vrien-
otgev^a-

^^^ ^^ vijiinden onedelmoedig behandeld, joannes

NEsTORi- en zijne aanhangers konden wel zijne herllelling niet

^^' bewerken, maar hoe konden zij zijne leere veröor-

deelcn, welke zij niet duifier goedgekeurd en daar-

tegen de {tellingen van cyr.illus voor Kettersch

verklaard hadden? Ondcrtusfchen was nestorius,

in het jaar 432, in zijn Klooster te Anti'óchi'è terug

gekeerd , alwaar hij omtrent vier jaren ongeftoord

leefde, en met zijne vrienden Briefwisfeling hield,

zelfs fchreef theodoretus hem (f), dat hij wt\

met cYRiLLUS verzoend was , doch zonder hem

,

nestorius, te veröordeelen. Vergqefs fchreef de

Roomfche Bisfchop c^lestinus zoo wel aan de

Kerkvergadering te Efeze (§), als aan den Keizer

THE-

(*) HARD. /. C. pag, 1707-17 14. LIDER. /. c. Cap. 8,

ïiVAGR. ^H. £. Libr. I. Cap. 6.

(t) In MAR. MERG. Opp. Part. II. p. 27a. S^nodka

Cap. 120. (§) /lp. HARD. /. c. p. 1671.
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THEODOSius zelven (*), dat men toch nkstorius Iir

te Jnti'óchiê niet moest duldc], maar dat de Keizer ^_?:"^

den genen, wien de algcmeene ftem der Priesteren, Hoofdft.

wegens zijne hardneiildgheid in godloze leeringen , na C. G.

uit de Kerk geworpen had , ook van alle menfche- [^^ 5^24

lijke famenleving behoorde te verwijderen. Maar

omtrent het jaar 435 gebood de Keizer (f), dat

NESTORius wegens zijne Ketterijen voor eeuwig naa

Petra in Arahi'è gebannen , en zijne bezittingen ten

behoeve der Gemeente van Konftantinopokn ver-

beurd zouden zijn. Ten zelfden tijde beval hij (§),

dat, gelijkerwijs konstantyn den Arianen den

fchiirpnaam Porfyrianen gegeven had, dus in het

vervolg ook de aanhangers van nestorjus niet

Christenen maar Simoniatien hecten zouden, en' dat

men zijne fchriften niet lezen maar overleveren zou,

om openlijk verbrand te worden , ook ;zou den Nes-

torianen gcene plaats tot vergaderingen toe'geflaan

worden. Evenwel zijn niet weinigen van zijne P;-^-

dikatien tn Brieven ^ en andere op (lellen , zelfs in

de fchriften zijner partijen , bewaard gebleven. Dus
heeft MARius mercator verfcheidcne Predikatiën

,

ook zijne Banvloeken tegen cyrillus, bewaard,

andere brokftukken heeft men bij cassianus, gen-

NADius, en andere. nog laatere Schrijvers. Onder

zijne verlorene fchriften fchijnt het gewigtigfle ge-

weest te zijn, een opflel: Over de Menschwordlng

des

O /. c. pag. 1694.

Ct) ^n MANS. Conc. T. V. p. zsS'^tap. cal. /.c.p.sSs.

(§; Uid. et L 66» C, Th, de Hter. et in Symd, C. 191.
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III des lieeren ^ en de Gefchiedenis van zijne fwistcn :^

BOEK
Y^^^aai' uit evagriüs liet een en ander bewaard

Hoofdft. ^^^f>^ (*)• ^^^^ '^"ö "^ (iezen tijd fchrecf iren/e>

na C. G. us, Bisfchop van T-^rm Cf)? vijf Boeken van eene
jaar 47 • j{^ei-j^ff(.fci-,ie(jenis over de vervolsingen van nesto-
tOt 022. ^ 00
'•.. .. ,- RiüS, en alle daar toe behoorende gebeurtenisfen

,

welk werk hij , naar het fchljnt , den naam van Tra-

gedie of Treurfpel gaf, gelijk nestorius zelf zijne

Gefchiedenis diis fchijnt genoemd te hebben. De

uitmuntende echte (lukken, welke deze iren^eijs

daar toe verzameld had , zijn door eenen Schrijver vati

de Vide eeuw , doch tot een geheel ander oogmerk

,

van hem overgenomen en in het Latijn geplaatst

in. een werk , genaamd : Synodicum adverfus Tragoe-^

diam Iremet (§).

Het fchijnt, dat het Keizerlijk bevel, om nesto-

Rius naa Petra te bannen, niet voltrokken is ge-

worden , dewijl hij zelf (**) verhaalt , dat men hem

van Anti'óchi'é ^ waar hij veel eer genoten had, naa

Oajis heeft gebragt, hetwelk ook Ibis genoemd

werd. .Het is treurig om te zien, dat, volgends

pvAGRiüs , zijn oude viicikI joANNES zelf door zijü

bericht aan den Keizer zijne verbanning bewerkt

heeft , of fchaamde hij zich den man voor zich te

zien, wien hij trouwloos verlaten had? Als onder-

tus-

, (*) Libr. I. Cap. 7. -

(f) Volgends den Neüoriann ebedjesu in Catal. ap»

ASSEM. Bibliotlu Oriënt. T. III. P. I. C. 25. p. 38.

C § ) ^P' ^^'^' ^^^'' ^'^^^' Concil. Tom, I.

.(**) Bij EPIFANIUS /. c.
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tusfchen die Landflrcck van Egypte^ waar nesto- III

nius thans leefde, waarfchijnlijk bij de fl:ad Groot- ^Pf'!Ai V
Oafis , door de Blemmyers , een barbaarscli omzwer- HoofcUl.

vend volk , te vuur en te zwaard verwoest werd , "^ C. G,
Tnar A76»

lieten zij hem niet alleen vrij vertreld^en , maar waar-
[^^ ^^a,

fchuwden hem zelfs , dat fpoedig na hen andere——r-

barbaren volgen zouden. Hij vluchtte dcrhalven naa-

het Landfchap Thebais ^ waar van hij den Stadhou-

der bericht zond , opdat zijne vlucht niet verkeerd-

mogt worden uitgelegd. Niet lang daar na werd

hij, door barbaarfche Soldaten ^ naa Elephantinay

op de uiterfte Grenzen van Thehais^ voortgeleid,

en zedert nog driemalen, magteloos, ziek, en ge-^

wond , dan naa Panopolis , dan naa andere plaatzen

,

met wezenlijk levensgevaar, gcfleept; waar over hij

zich bij den Stadhouder hartroerend beklaagde. Zoo

ver gingdQ bitterheid der Ketterjagers van deze eeuw,

dat zij zich zelfs hier mede niet vergenoegd hielden,

zonder hem bovendien als een verdoemeling. uit^tè

piaken ,
gelijk evagrius zulks uit deze zijne" tampen

zelve afleiden wil. Deze Schrijver vethaalt ook,

ergens gelezen te hebben, dat nestorius, nadat

de wormen zijne tong verteerd hadden, tot de eeu-

wige (IrafFen is overgegaan. Een ander (*) WQtt^

dat zijn ligchaam nog bij zijn leven verrot is. Met
zekerheid is ondertusfchen niets van zijne dood be-

kend; hij leefde nog in het jaar 439 te Oajis^ toen

«OCRATES zijne Kerkgefchiedenis fchreef (f),

:. :. Eeu-

(*) THEOD. LECTOR. Excerpt. H. E. Lx II. C. 3$,

(O socRAT. n. E. L. VII. C. 34.
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Hoofdfl.

ra C. G
Jaar 476.
lot 622.

De twist

blijft

voort-

duuren*

Eeuwen lang kwam het niemand in gedachten i&

twijfelen , of de algemeene Kerkvergadering te Efezs

NESTOPvius met recht veroordeeld had. LUTHERy
die zich boven het gezag van Kerkvergaderingen ert

Kerkvaderen wist te verheffen , was de eerlte , die

inzag, en het ook durfde zeggen, dat nestorius

ten aanzien der iioofdbefchuldiging , dat hij Chris-

tus voor een bloot mensch zou gehouden en in

twee perfonen géfcheiden hebben, geheel onfchul-

dig was, en was luther niet zoo vasthoudende

geweest aan de leer. der mededeeling van de eigen-

fchappen der eene natuur aan de andei'e, (communie

catio' idiotnatum ^^ hij zou zeker nog gunfliger van

WESTORius geoordeeld hebben ; socrates zelf zoa

'er hem toe hebben kunnen brengen, die, fclioorï

niet gunflig van nestorius denkende, echter zijnef

eigenlijke dwaling daar in {lelt (*), dat hij voor het

woord 3-eorflxoj', als voor een fchrikbéeld, fchroom-

de. Naderhand hebben verfcheidene Geleerden ^

niet alleen Hervormden , en navolgers van lutheR j

maar zelfs Roomfche, geoordeeld, dat deze tvvist^

20 niet geheel ^ ten ininflen grootendeels , een woor-

dentwist , en de Ketterij van nestorius alleen aan

zucht , om verkeerde gevolgtrekkingen uit zijne ge-

zegden af te leiden , en aan menfchelijke driften en

haat toe te fchrijven is.

: Het was 'er ondertusfchen ver af, dat het getrof-

fen vergelijk aan allen zou behaagd hebben, en dat

de Kerkevrede volkomen her(leid v/are. Zij, die

rtieiV

( * ) Ilist. Zcdiu Lihr, Vil. Cap. s-'.
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men voor aanhangers van nestorius hield, vonden III

zich zoo beledigd, dat zij zich meer en meer af- ^^y
zonderden , yeh eene bijzondere Gemeente ftichtten , Hoofdd.

welke tot einze tijden toe (taande is i^ebleven ; zelfs ^ ^' ^'

i Jaar 475.
keurden de vrienden van cyrillus de voorwaarden toe 622.

van het vergelijk niet allen goed , waar 'over zich '

AKACius, Bisfchop van Melitene, in eenen Brief

aan cyrillus C*), ten flerkften beklaagde. Een

ander zijner vrienden, isidorus van . Fe/ufitfm , die

hem meer. dan eens zijne krakeeJzuchti en hevigheid

onder het oog gebragt had, verweet hem nu zijne

onbeftendighcid , uit vlcijerij , ligtzinnigheid , of eer-

zucht ontfliaan (t); tegen het een en ander verde-

digde CYRILLUS zich in ecnen langen Brief aan

AKACIUS (S), aan eulogius , eenen, Ouderling te

KonJIaittinopoIen (**), aan den Bisfchop succes-

sus (ft) enz.

Maar die Oosterfche Bisfchoppen , zonder wier

bewilliging joannes van AnimhVè zijn vergelijk

met CYRILLUS gefloten had , verfterkten zich te meer

in hunnen afkeer van denzelven. Vergeefs ver-

heugde JOANNES zich in eenen Brief aan theodo-

RETus C§§), dat thans de verkeerde zin van ééne

natuur weggenomen , en het onderfcheid der beide

iiatuuren ook in Egypte erkend was. De Bisfchop

van Cyrus antwoordde hem (***) , dat het een (Iraf-

ba-

(*) ACACU Epiit. ad Cyrill. in Symclico C. 83.

(t) L. I. Ep. 324. (§) Opp T. Y.Part. II. p. 115.

(**) Pag. J33. (ft) Pag. 137» '43.

C§§) In Sjnod. C. 26. (***) Ibid. Cap. t'/.

X. Deel. Bb
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Iir bare vrede was, welken hij en '-zijne vrienden nooit

^^^ zouden aannemen , omdat zij daar mede onrechtvaar-

Hoofdd:. dige afzettingen zouden moeten goedkeuren, an-

na C. G. DREAS van Samöfita vowè. in de verklaring van'cY-

lot 622! RiLi-us flechts duidelijker kenmerken' van -zijne dwa-
"^^^'^^—

^ lii'igcn (*); ALEXANDER vau Hi'èrapolis fchreefhem

tot antwoord: ,, Niet cyrillus heeft zijne Kette-

^, rij -verlaten; maar wij liebben, door een enkel

„ woord, ( S-earoxof,:); dezelve beleden; doch ik

^, zal eer ballingfchap, dè dood, en alle martelin-

j, gen uitftaan , dan met die partij in. gemeenfchap

5, komen. " Verfcheidenen van deze Bisfchoppea

zochten heul bij den Roomfchen Bisfcliop six-

$üs -IlI , bij wien zij de Ketterijen van cyril-

fcus , en de trouwloze veranderlijkheid van den Bis-

fchop jöATSTNES , met zwarte verwen afmaaiden (f).

Ook hielden zij, in het jaar 433, eenige vergaderin-

gen', ®ndör welken eene te Zeugma, in het Land-

fcliap Eiifratejla^ wel de vermaardfle fchijnt geweest

te zijn •(•§). Eindelijk' fcheurden zich ook verfchei-

dS&ffe Ëisfchoppen, bijzonder in de beide Qlici'èn^

in' het tweede Kf'ppadocVè en Ifauri'è enz. van den

'Patriarch vaö Ahti'ócïii'è af (**).

Geu-eUl "^ 'Thans' waS geweld het eenige middel, hetwelk
gebruilcc

^qq^. (jg paitii van cyrillus en de genen, die met
tegen de : " r j 03
Ooscer- hem den zoen getroffen hadden , overfchoot. joan-

NES,

(*)--ANDR. Ep. aü Alcx. Hierapol. ih. C. 90.

''.Qiyfn Synoc^. Cap. 117, 118.

e § ) Ej\ TIkocI. adAkx. l. c. C. 97. Ep. Andr. ad Alex,

C. 98 ,

1

1 i-A 14.. C**) '^jw. Cl 1 1 -1 14 , 125 , lap, 1Ó6, 168.
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NES, die in het jaar 434 een nieuwen fteun gekre- III

gen had aan proclus, die den overledenen Patri- ^^^
arch van Konftantinopolen , i^iaximianus , was op- Hoofdft.

ffevolgd, ftelde den Staatsdienaar taurus voor (*), na C. G.

hoe nodig het was, dwangmiddelen te gebruiken te-
^^^ ^^2!

gen die Bisfchoppen , die den vrede niet aannemen •

wilden. Zelfs blijkt het (f), dat zijn afgevaardig- j5jj^
^^'^'

de in de Hoofdftad veel geld gefpild heeft, om een

bevel te verkrijgen , waar door aan deze Bisfchop-

pen verzoening met hem of verlating van hunne Ge-

meenten opgelegd werd. Ten minften werd aan de-

ze Bisfchoppen kort daar na verboden, om naa het

Hof te reizen , en daar hunne klagten in te bren-

gen (5) , tot welken joannes hun meer dan te

veel redenen gaf, daar hij in Kerspels, waar zulks

niet hem , maar den Metropoïitaan toekwam , in

plaats der Bisfchoppen, die zich van hem afgezon-

derd hadden, andere en nog wel onwaardige lieden,

ilivvijdde (**). Ook klaagt theodoretus zelf in

eén zijner Brieven, over de onrechtvaardigheden,

welke hij had moeten dulden , onder anderen had

een groote troep volks, door zijne partijen bijëenge-

bragt , zelfs zijne Kerk in brand willen fteeken. Ook

werd

(*) Symd. Cap. 123.

(f) MELETii Ep. ad Maxlmin, C. 124. Synod.

r§) Ibid. Cap. 126, Ï2J.

(**) THEOD. Ep. ad Meld. ib. C. 128. Ejusd. et oli-

»r. Ep. ad Episc. Syria &€. C. 129. theod. Epist. ad

Diotiys. C. 133. ABIBI Episc. Libellus C. 134. Akxandvi

et alior, Episc. Ep. ad August. Cap, 135,

Bba
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lil werd aan verfchcidene Bisfchoppcn door het Hof

^^" aangezegd, dat zij de Kerkgemeenfchap met den

H'K)fdll. Bisfcliop van /ïntiöchië vernieuwen moesten (*).

na C» G. De vrees van hunne ambten te verliezen , uit het

^^j^.^{^* land gebannen 5 en zelfs voor Ketters gehouden te

. worden , deed eindelijk velen buigen, andreas ,

Verfchei- Bisfchop van Samofata, was een der eerden, die
oenen ^e-

ven toe. erkende, dat cyrillüs zijne ftellingen opgehelderd

en gezuiverd had , en gaf verders tot reden , dat

Heidenen , Jooden en Ketters^ de Kerk wegens deze

verfchiHen befpotten (f). Merkwaardig was ook de

verzoening met theodoretus, die weldra van an-

deren gevolgd werd. Alleen omtrent XV Bisfchop-

pcn, zoo veel bekend is, wilden liever afzetting en

ballingfchap ondergaan, dan cyrillüs voor recht-

zinnig verklaren; onder dezen waren alexander

van Hi'èrapolis ^ en meletius van Mopsvestia ^ de

voornaamllen. Toen de eerde, een oud, eerwaardig

man , zijne Gemeente verliet , was dezelve deswegens

zoo treurig, dat de Kerken gefloten werden, en bij-

kans alle gewone bezigheden ftilftonden (^).

Nog voldeeden de bovengemelde afgedwongene

verëenigingen,^ met joannes niet volkomen aan de

oogmerken van cyrillüs en pr.oclus; alzoo daar

mede noch de afzetting van nestorius, noch het

gezag der Efezifche Kerkvergadering volkomen en

uit-

(*) Sacra contra Alcx. ei alios Episc. l. c. C. 140.

Refcript. Dionyf. ad Comitem Tit. C. 142. ejusd. Epist,

ad IV. Episc. C. 143. (t) /. c. C. loi.

(§) /. c, C. 102,104,147. enz.
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uitdruk lijk was goedgekeurd en bevestigd. -Het is m
dus waaifchijnlijk, ó^t hij en proclus i.i het jaar

^'^'^^

435 bewerkten , dat de Staatsocdieni'e aristolaus Hoofóü,

andermaal afgevaardigd werd , met last aan de Oos- ^^ C. G,

terfche Bisfchoppen, dat zij gezamenlijk nestorius
^'^J.

^^^'

vervloeken, en alie zijne lasteringen tegen christus — ,.

.de Simoniiianfche noemen zonden. Ouk blijkt het uit

de nog voorhanden zijnde berichten , dat deze Banvloek

hier op door vele Bisfchoppen in Cilici'è en andere

Oosterfche Landfchappen is uitgefproken (*}.

De Nestorianen , dewijl hun het lezen en bezitten Tu-fsc

der fchriften van nestorius verboden was, verme^ ^\''^''.^,

Ichritten

nigvuldigden des temeer de fchriften van diodorus, vanden

.Bisfchop van Tarfus , en theodorus van Blopsves- o\erlede-

,. neiiTHEo-
tia^ dic ZIJ tegen eunomius en apollinaris, die

j->^jjusvau

maar eene natuur in christus leerden , gefchreven 'ATopsves-

hadden (f); zij werden ook in de Syrifche^ Arme-^^'^'

nlfche en Perfifche talen overgezet, rabula, die

zich reeds kort na de Efezifche Kerkvergadering he-

-vig tegen de fchriften van theodorus had uitgela-

ten , en akacius , Bisfchop van Melitene , waar-

fchuwden de Armeniërs voor de Boeken van theo-

dorus, en als de Armeniërs hier over proclus

raadpleegden, gaf deze hun, zonder echter theo-

dorus te noemen, dezelfde waarfchuwing tegen de

nieuwe Ketterijen, in eenen langen Brief, en Vv'eldra

voegde zich cv'rillus hier bij, die een bijzonder

werk opflelde tegen diodorus en theodorus , van

hetwelk Hechts eenige brokken overig zijn. Ook

(*) Sviad. C. 192,197. fchrcef

Ct) UBBR. Brey, C. 10. /« lasb. CondL T. V./'. 751.

Bb3
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III fchreef een Diaken basilius tegen den laatstgerael-

BOEK
jj^>j^ gr, QQ^ aantal /Irmenifche Monniken fchreeuw-

XIV
Hoofdft. de hevig, dat dezelve veroordeeld moesten worden;

na C. G. geen wonder, devviil zij ApoUïnarhten waren. Ook

tot
ó^oPOctgde CYRiLLus den Keizer tegen de voorftanders

— '. . . ^ i van gemelde twee Bisfchoppen in het harnas te ja-

gen (*), waar toe hij een klaagfchrift , hem, te ye-

rufalem^ door vele Geestelijken, Monniken, enLee^

ken ter hand gefceld, ten Hove deed inleveren (f).

Ondertusfchen trokken zich verfcheidene Oosterfclië

Bisfchoppen de rechtzinnigheid van theodorus

aan , en het Hof zelf nam zeer kwalijk , dat men

Leeraars, zoo als theodorus , die, met eenen alge-

meenen lof en achting, deze wereld verlaten had-

den, dus na hunne dood, zoo fchandelijk, in de

tegenwoordige t'.visten betrok, en poogde zwart te

maken (^) ; hetwelk cyrillus aan proclus deed

fchrijven, hij zou niet verder op de veröordeeling

der fchriften van theodorus dringen, niet alleen,

omdat deze reeds overleden was, maar voornaam-

lijk, omdat 'er groote bewegingen uit te duchten

waren , dewijl vorfcheidenc Oosterfche- Bisfchoppeh

verkjaard hadden , dat zij zich liever zouden laten

verbranden, eer zij de fchriften van theodorus

veroordeelden (**). De

(*) S'^nod. Cap. 198.

( f ) CYRiLLi Ep. ad der. et Lampon, Presb. Opp.

T. V. Parf. IL p. 198. (§) 'Symd. C, 219.

(**) In CYRVLL. Ep. p. 199. FACüND. Hcriuinn. pro

defem. Capitt. L. II. C 1. p. 32Ó. L, VlII. C. 2»5.

p. 462-47P, in siRMOND. opp. r. II,
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De x\2L^mNestorianen had, op deze wijze, iii den m
loop dezer twisten, verfcheidene betekenisfen ver- ^^^T,

kregen. Eerst verftond men daar door die genen, Hoofdft

die met nestorius de uitdrukking Moeder Gods "" C. G.

verwierpen , en daar voor Moeder van den messias ^q,. ^„j*

of van CHRISTUS wilden gebruiken ; kort daar na ,

toen NESTORIUS die benaming, onder zekere bepa- T^eNesto-

hngen , wilde toegeven , heette die gene een Nesto-
i-,et Ro-

riaatt , die cyrillus niet alleen voor eenen laste- raeiraöb*

raar van nestorius, maar zelfs voor een' Ketter
j^jI^^^j:,

verklaarde. In het vervolg bevatte men ondei' dezen sen ge-

naam die Oosterfche :Bisfchoppen , welke , hoewel '^'^'''Sï-

bijna hcitzelfde gevoelende, echter de Kerkeliike Ge-

meenfchap met cyrillus en zijne party afbraken.

;

eiudeliik, toen deze beide' partijen eene verzoening

getroffen hadden, waren 'die Bislchoppen Nestoria-

nen , die de afzetting vaii nest-orius; weigerden

goed re keuren , en de reditzinnigheid van cyril-

lus te erkennen. Om tfent het jaar 436- was 'er

reeds in deze opgegeverie bctekenisfen geen Nestori-

fl<7«/c'(^(? partij meer in het Romeinfche^'Ki^. -Wan-

neer de naam nog; tot het einde der zesde eeuw

voorkomt , fchijnt dezelve . te bedoelbn , die genen

,

welke - büitcö- het Rómëinfche Rijk ontftonden, eiï

die onder den naani van Nestoridnen , fchoon eigen-

lijk niets met nestorius te doen hebbende, of on-

der den meer gepasten naam van Chaïdeeuwfche

Christenen , tot onzen tijd toe in het Oosten beftaan.

De twist over de rechtzinnigheid der fchriften van iqas , Bis-

THEODORus had het affcheuren van deze partii ten Jr^^opJ^iï

„

,

r j Edesfa

,

Bb 4 ge-
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III gevolge. Terwijl rabüla, Bisfchop van Edesfa^

^fv ^^s^^^ dezelven woelde , werden zij door een Ouder-

Hoofdft. ling aldaar, ibas genoemd, verdedigd, en. in het

na C. G. Syrisch vertaald (*). Deze werd in het jaar 435

cot 62"* ^^^^'^^^'-'P ^^" Edesfa^ bij het overlijden van rabu-

LA. Weldra kwamen 'er bij den Keizer en den Pa-
verklaart

^
^^^^y^^ proclus klagten over hem in. De beruchte

THEODO- zoogenaamde Roovers-Sijnode te Efeze, in het jaar

i^i^s. 4/19, veroordeelde hem, en zette hem af, maar drie

jaren daar. na werd hij te Chalcedon weder herileld.

•• 'Hij overleed in. het jaar 457. De yakohiten vervloe-

ken hem nog heden als eenen Nestoriaan , alhoewel

hij zulks niet meer was, dan andere Bisfchoppen

van dezen tiid, die weigerden, de banvloeken van

CYRILLUS en deszelfs uitfpraken te onderfchrijven (f).

IBAS had te Edesfa verfcheidene lieden , bijzonder

die zich op de vermaarde Hoogefchool aldaar onder-

wezen, iftot zijne gedachten overgehaald; rabula

had deze Leeraars omtrent het jaar 432 uit de ftad

gedreven ; toen ibas Bisfchop werd, werd hunne

vrijheid weder herfteld, maar ook met zijne dood

weder, vernietigd. Eindelijk ontflond 'er in het jaar

489 eene hoofdvervolging tegen alle verëerers vjmi

THEDDORUS CU tegenftrevcrs van cyrillus lQ.Edes'

fa» Keizer zeno gaf daar toe bevel , op aanleiding

ü'j/l • rrsob oJ van

(*) Iks Ep. nd Marin. in act, Concil. Chalced. act..

X. Tom. II. Ome. hard. pa^. 528.

(t) AssEMANi Biblioth, Oriënt. Clement. .Fatia. Tonu

I. C. 15. pag. IP9-20I.
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vaw den toenmaligen Bisfchop cyrus; inzonderheid Iir

werd de oude fchool voor Perfifche Christenen in ??^^

fHe fbd geheel vernietigd , en in derzelver plaats eene Hoofdfï.

Kerli ter eere van de Moeder Gods ^ maria, gedicht. "^ C. G,

De verdrukte partij vluchtte naa Perfi'è^ waar zij
J^J ^22!

befcherming, vrijheid, en bekwame Leeraars had (*).

BARSUMAS of T.ARSAUMAS , ecn der Leeraaren , BARsuMAS

die door rabula uit Edesfa verdreven waren , was irr*^?•' 'te Nilibis

een der voornaamflen , die de uit het land verdre- verkrijgt

vene partij vestigde. Hij werd in het jaar 435 Bis- eenepamj

fchop van Nijtbis. Met hem vercenigden zich ma-

nes, Bisfchop van Hardafchir , en de voormalige

Leeraars van Edesfa , wier fchool nu eene bloejende

vestiging te Ni/ibis kreeg. Zij hielden verfcheidene

Kerkvergaderingen, waar door zij zich al meer en

meer afzonderden, barsumas verwierf zich de ge-

negenheid van den Perjifchen Koning ferozes ,

die van het jaar 462 af regeerde. Aan dezen zal

hij voorgeHeld hebben , dat hij zijne Christen onder-

danen niet kon vertrouwen, als zij niet in hun Ge-

loof onderfcheiden waren van de Christenen , onder

het Grieksch Keizerlijk Gebied; dat daar een wijs

en geleerd man, nestorius, ten onrechte was ver-

oordeeld, en dus, indien de Koning het vergunde,

wilde hij alle Christenen in zijn Rijk tot de gevoe-

lens van dezen man brengen, wanneer zij van de

Griekfche Christenen zeker gehaat zouden worden.

De

(*) ASSEM. Bhf. de Syris Nestor. C. 3. /. c. Tom,

III. P, n. pag. 67.



394 K E R K E L IJ K E

III De Koning hem gehoor gevende, zal barsumas,
BOEK yan Soldaten verzeld, in zijn Rijk de Christenen
XIV ? j j

Hoofdih ^^^^ geweld tot het gevoelen van nestorius gedwon-

na C. G, gen , en bij die gelegenheid meer dan 7000 van hen

£0^ 622* omgebragt hebben (*). barsumas leefde tot het

m. jaar 489. Zijne partij verkoos , na de dood van aka-

cius, in het jaar 496, BAB^ï^ue tot Aartsbisfchop

oï. Patriarch van Seleucia^ die de Katholijke Chns-

tenen in Perjt'è bijna geheel onderdrukte; op hem

volgde een lange reeks van Patriarchen. Deze had-

den zelfs in Indi'è en Gelukkig- Arahie Gemeenten

onder zich, zoo als ook naderhand in andere JJia*

tifche Landen , die aan het Griekfche Rijk ontnomen

werden, deze partij de heerfchende geworden is.

Gevoe- Men noemt hen in de nieuwere tijden de Chal-

j^^'^^^^_ ckeuwfche Christenen ; zoo wel omdat zij hun hoofd-

dj. verblijf hadden in het oude Chaldea ; als omdat zij

zich bij hunnen Godsdienst van den Chaldeeuwfchen

of Syrifchen tongval bedienen. Den naam van Nes-

torichien^ dien men hun insgelijks geeft, hebben zij

reeds, in de eerde tijden, en ook in laater tijden,

nadruklijk van de hand gewezen. In het eerst fchij-

Dcn zii ook , in de daad, alhoewel barsumas zich

op zijne overëenftemming met nestorius zal be-

roepen hebben , meer door hunne tegenfpraak tegen

de Sijnode te Efeze^ en tegen cyrillus onderfchei-

den, dan wel de bijzondere flellingen van nesto-

RI-

(*) Zoo verhaalt een Jakobitifche Primaat uk de

Xlllde eeuw. Abulfarad} bij assemüni /. c. p. 3pi.
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iLiüS aangenomen te hebben. ' Allengs echter kwa- m
sien zij dezelven nader en naderi. Hunne Leeraars, ?®^'^

XIV
wier plaatzcn. ASSEMANi heeft bijgebragt, verwer- f-joofdfï,

pen de uitdrukking Moeder Gods , en willen daar na C. G.

Moeder vajt den Messias of chPvISTus voor ge- iJ ^" [Ot 022 •

bruikt hebben. Wanneer zij van de ver'éeniging der

heide natuuren in Christus fpraken , zonderden

zij verfcheidene wijzen van dezelve af, bij voor-

beeld, de verëeniging voor vermenging^ door fa-

menflelling^ en door bloote verbinding , zoo als

van man en vrouw; maar daartegen namen zij de

volgende aan: eene verëeniging van wil en nei-

ging ; der voorJïeUing van een zeker perfoon ; van

eer en waardigheid; en eindelijk van verlichting en

werking. In Christus, zeiden zij, waren tv(^ee

zelfbefiaanïijkheden , ( fuhftantien , ) twee natuu-

ren , twee perfonen , of Ihpoftafen ; maar flechts

een beeld, en een tt^oo-üittov , welk Grieksch woord

zij in het Syrisch Parzupo uitdrukten. Doch alle

deze bepalingen zijn uit hunne Schrijvers van de

XUde en XlIIde eeuw ontleend. Ecne hunner

Kerkvergaderingen, onder barsumas , fprak den

Banvloek uit tegen allen , die de Godheid van

CHRISTUS voor vatbaar voor lijden , en voor veran-

derlijk hielden , en niet bekennen wilden , dat hij ,

na de verëeniging van het Godlijk Woord met het

ligchaam, de volkomene zelfftandigheid van God
en ook van ecnen mensch had. Op eene andere

vergaderii]g , in het jaar 553 , kv/amen hunne Bis-

fchoppen daar in overeen , dat zij leeren zouden

,

drie
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ÏII drie perfonen in eene zelfftandigheid in God ; en

?9?^ zulke vereeniging van den Zoon , dat 'er twee

Hoofdft. fubftantien en perfonen blijven , en na deze verëe^

na C. G. niging een eentge Christus en Zoon befta. Ze-

to'r 620' '^^'^ is het, dat dit alles geenszins het leerftelfel

.. van NESTORius was, maar of zij van de overige

Christenen even zoo in hun Geloof onderfcheideii

zijn, als zij met woorden fchijnen? is eene andere

vraag.

Einde van het Tiende 'Deel,
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